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MORAVIA ŘETĚZY a.s

V roku 2015 sme úspešne uviedli v našom technologickom parku do prevádzky CNC frézovacie centrum 
Kesel RMS 3200. Našim zákazníkom ponúkame frézovanie ozubenia v moduloch M1 - M20 až do dĺžky 
3000 mm s vysokou presnosťou. Otočná osa frézky umožňuje frézovanie šikmého ozubenia v rozsahu 
až 30° na každú stranu.

Ozubené hrebene

• Výroba ozubenia v moduloch M1 - M20
• Frézovanie tyčí a hrebeňov až do dĺžky 3000 mm vo vlastnom

CNC frézovacom centre
• Priame aj šikmé ozubenie
• Šikmé ozubenie do 30° obojstranne
• Výroba ozubenia na rôznych profiloch - štvorcovom, kruhovom, 

obdĺžnikovom
• Sériova aj zákazková výroba
• Kvalita ozubenia vyhovuje triede presnosti 8 alebo 9
• Frézovanie z ocele s možnosťou indukčného kalenia priamo

v našej výrobe
• Ďalšie materiály podľa želania zákazníka (nerez, bronz,

zliatiny hliníka, prípadne plast)
• Tepelná úprava – nitridácia, indukčné kalenie
• Možnosti povrchových úprav - pozinkovanie, chromátovanie, 

čiernenie a v prípade Al zliatin eloxovanie 
• Ďalšie úpravy podľa výkresovej dokumentácie zákazníka - frézovanie, 

vŕtanie, brúsenie atď.
• Zákazková výroba je možná aj v palcovej sústave

Technické parametre:

Osa X (horizontálna): 3200 mm
Osa Y (ver  kálna): 230 mm
Osa Z (posuvná): 370 mm
Úhel záberu: + / - 30° 
Upínací rozsah zveráka: 3400 x 345 mm
Tolerancia presnos  : < 0,002 mm



český výrobca reťazových a ozubených prevodov

Ozubené kolesá

• Typ T (profily remeňov T)
• Typ AT (profily remeňov AT) 
• Typ HTD (profily remeňov M) 
• Typ CTB (profily remeňov L, HL, XL, XH)
• Zákazková výroba remeníc podľa výkresovej 

dokumentácie
• Vyhotovenie s plným nábojom aj s otvorom pre 

púzdro Taper Lock
• Materiály remenice - oceľ, nerez, zliatiny hliníka
• Lisovanie bočníc v požadovanej hrúbke
• Na želanie zákazníka remenice vyvažujeme
• Upínacie doštičky pre ozubené remene

Ozubené remenice

• Výroba ozubenia v moduloch rovnakých ako u ozubených 
hrebeňov - M1 - M20 

• Frézovanie ozubenia na kolesách do priemeru 3200 mm
• Vnútorné evolventné drážkovanie
• Priame aj šikmé ozubenie
• Frézovanie z ocele s možnosťou indukčného kalenia priamo 

v našej výrobe
• Použitie ďalších materiálov podľa zadania zákazníka (nerez, 

bronz, zliatiny hliníka, plast)
• Tepelné úpravy - cementovanie a kalenie, nitridácia
• Povrchové úpravy - zinkovanie, chromátovanie, 
• Čiernenie, v prípade Al zliatin eloxovanie
• Ďalšie úpravy podľa želania zákazníka - vnútorné 

drážkovanie, vŕtanie, brúsenie atď.
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