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Výroba dopravných reťazí je základom našich výrobných ak  vít. 
Vyrábame a dodávame ucelený sor  ment nielen štandardných 
dopravných reťazí, ale venujeme pozornosť aj individuálnym 
požiadavkám zákazníkov na špecifi cké konštrukčné riešenie 
každej dopravnej reťaze.

Pri výrobe využívame moderné technologické zariadenia, ktoré 
prispievajú k zvyšovaniu kvality reťazí v každom výrobnom kroku. 
Dopravné reťaze vyrábame z ocele, s možnosťou povrchovej 
úpravy (najčastejšie pozinkovaním), alebo z nerezovej ocele.

Špeciálny výrobný rad

• Séria BS (podľa britského štandardu 4116/4)
• Séria SMS (podľa švédskej normy 1698)
• Gallove reťaze DG (podľa normy DIN 8150)
• Puzdrové pomalobežné reťaze TM (podľa 

normy DIN 8164)
• Výroba špeciálnych dopravných reťazí 

neštandardnej konštrukcie podľa výkresovej 
dokumentácie zákazníka

Základný výrobný rad

• Dopravné reťaze Séria M (podľa normy DIN 8167)
• Dopravné reťaze Séria FV (podľa normy DIN 8165)

Základné vyhotovenie reťazí je s plným čapom
a s rovnými doskami. K ďalším variantom patria:
• Reťaze s dutými čapmi
• Reťaze s nosnými doskami
• Redlerové reťaze

Dopravné reťaze - srdce našej produkcie

ohnuté unášače

navarené unášače

reťaz s dutým čapom

redlerová reťaz 
s ohnutými doskami

redlerová reťaz s navarenými doskamireťaz s nosnými doskami a kladkou typ C

reťaz typ D
- veľká kladka s prírubou

reťaz typ B
- malá kladka

reťaz typ A
- bez kladky

reťaz typ C
- veľká kladka



reťazový disk reťazové koleso s jednostranným nábojom reťazové koleso s obojstranným nábojom

český výrobca reťazových a ozubených prevodov

Reťazové kolesá pre dopravné reťaze

Ku všetkým reťaziam dodávame adekvátne reťazové kolesá 
s precízne opracovaným ozubením. Dopravné kolesá vyrábame 
najčastejšie z ocele (s možnosťou indukčného kalenia alebo 
zušľachtenia ozubenia), prípadne z nerezovej ocele alebo iného 
vhodného materiálu.

Pri dopravných kolesách s nábojom je možný výber z viac typov: 
• koleso s nábojom z jedného kusu materiálu 
• koleso s navareným nábojom

Vyhotovenie náboja:
• jednostranný alebo obojstranný 
• s technickým otvorom alebo s presným otvorom a drážkou, 

prípadne aj s kužeľovým otvorom atď.

• Plochy na čapoch a puzdrách, ako prevencia proti 
pootočeniu čapov a puzdier v doskách reťaze 

• Mechanické čistenie reťazových komponentov 
(dosiek reťazí) v otryskávacom zariadení

• Kalenie alebo zušľachťovanie rotačných dielov
- čapov, puzdier, kladiek

• Zváranie dielov
• Nitovanie čapov do guľata 
• Ďalšie varianty zaistenia čapov - závlačka, segerová 

poistka alebo zavarovanie čapov
• Konzervácia reťazí v špeciálnej čistiacej a mazacej 

linke

Technológia
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