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Valčekové reťaze predstavujú najbežnejší typ klbovej reťaze. 
Vyrábame a dodávame ucelený sor  ment valčekových reťazí 
vo všetkých rozmeroch a vyhotoveniach – oceľové, nerezové, 
pozinkované, poniklované. 
Naše reťaze splňajú medzinárodné štandardy stanovené pre 
kvalitu a výrobný postup reťazí a ich použi  e je možné vo 
väčšine priemyselných aplikácií.

Počet radov

• Jednoradové – simplex 
• Dvojradové – duplex 
• Trojradové – triplex

Zákazkovo dodávame aj viacradové reťaze.

Valčekové reťaze – reťazový základ

Základná séria

• Valčekové reťaze podľa európskej normy ISO (DIN 8187)
• Valčekové reťaze podľa americkej normy ANSI (DIN 8188)

reťaze s dutými čapmi

reťaze s rôznymi 
typmi unášačov

poľnohospodárske 
reťaze

reťaze s rovnými 
doštičkami

reťaze s predĺženým 
rozostupom

reťaze s pogumovanými 
U-unášačmi

akumulačné reťaze

reťaze
s predĺženými čapmi

Špeciálne valčekové reťaze



Ako už tradičný český výrobca reťazí nielen skvalitňujeme vlastnú výrobu, ale tiež neustále rozširujeme 
ponuku reťazí o nové produkty renomovaných svetových výrobcov. Výber je skutočne široký a záleží 
iba na potrebách a preferenciách každého zákazníka. Aby sme uspokojili Vaše požiadavky, ponúkame
valčekové reťaze v troch kvalitatívnych triedach:

Kvalitatívne triedy valčekových reťazí

Trieda MR

Reťaze značky MR predstavujú ekonomicky 
najvýhodnejšie riešenie pre nenáročných zákazníkov 
a pre aplikácie nevyžadujúce špičkovú kvalitu. Reťaze 
sú vyrobené podľa noriem DIN a prinášajú zákazníkovi 
štandardnú kvalitu za veľmi priaznivú cenu.
Ponúkané vyhotovenia: štandardné, zosilnené, nerezové, 
špeciálne pre dopravníky a dalšie špecifické aplikácie.

Trieda Hi-Tech

Prémiovú triedu Hi-Tech tvorí absolútna svetová 
špička - japonské reťaze SENQCIA série INSPIRE® sú 
najvýkonnejšie štandardné valčekové reťaze na svete
a kvalitu akejkoľvek inej prémiovej značky reťazí 
výrazne prevyšujú. Reťaze SENQCIA série ULTRA-MAX® 
sú kvalitativne porovnateľné so špičkovými produktami 
iných svetových prémiových značiek. Pri výrobe 
reťazí sú použité najnovšie patentované japonské 
technológie, výrobné postupy a špeciálne procesy 
povrchových a tepelných úprav, zaisťujúce vynikajúcu 
kvalitu tohto produktu.
V rámci tejto produktovej triedy ponúkame valčekové 
reťaze: štandardné, zosilnené, nerezové, bezúdržbové,
so špeciálnou povrchovou úpravou, pre vyššie zaťaženia,
s dutými či predĺženými čapmi a špeciálne s unášačmi.

Trieda EU

Trieda valčekových reťazí EU spĺňa rovnaké štandardy 
ako trieda MR, tieto reťaze sú však vyrábané výrobcom 
špecializovaným pre automobilový priemysel a sú 
ideálnym riešením pre zákazníkov požadujúcich 
európsku kvalitu. 
Ponúkané vyhotovenia: štandardné aj zákazkové pre 
dopravníky a ďalšie špecifické aplikácie.

český výrobca reťazových a ozubených prevodov
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reťazové koleso pre 2 jednoradové reťaze reťazové koleso napínacie s ložiskom
reťazové koleso „na hotovo”
- s otvorom, drážkou a kaleným ozubením

reťazový disk reťazové koleso s nábojom
reťazové koleso s otvorom
pre kužeľové puzdro Taper Lock

Reťazové kolesá a reťaze tvoria funkčný celok reťazového 
prevodu. Vzájomná kompa  bilita a vysoká úroveň kvality oboch 
komponentov je základným predpokladom pre vynikajúcu 
funkčnosť a dlhú životnosť reťazového prevodu. Reťazové kolesá 
dodávame ku všetkým našim reťaziam.
Okrem štandardizovaných reťazových kolies sa zameriavame na 
výrobu špeciálnych reťazových kolies neštandardných rozmerov 
podľa výkresovej dokumentácie zákazníka. 
Materiály reťazových kolies sú vo väčšine prípadov oceľ (C45), 
kde je možné urobiť indukčné zakalenie ozubenia priamo v našej 
výrobe, alebo oceľ vhodná pre zváranie. Na želanie vyrábame 
 ež nerezové kolesá, lia  nové kolesá, kolesá z výkovkov a kolesá 

s rôznou povrchovou úpravou. 

Reťazové kolesá pre valčekové reťaze

Produktový rad zahŕňa nasledujúce typy reťazových kolies



Prednosti reťazového prevodu

• Veľká účinnosť prenosu energie, ktorá pri dobrom 
mazaní, správnej údržbe a voľbe prevodu podľa 
noriem, dosahuje až 98%.

• Možnosť prenášať veľké výkony za predpokladu 
správne zvoleného prevodu a reťaze.

• Použitie aj pre veľké obvodové rýchlosti, pri 
bežnej kvalite reťaze je to do 30m/s, pričom 
platí pravidlo, že čím požadujeme väčšiu 
obvodovú rýchlosť, tým menší rozostup reťaze 
musíme použiť.

• Presný prevod, ktorý je daný pohybom reťaze po 
reťazových kolesách bez sklzu.

• Možnosť spojiť osi reťazových kolies na ľubovoľnú 
vzdialenosť, ale pri osovej vzdialenosti väčšej ako 
je 40-násobok rozostupu reťaze sa musí pristúpiť k 
technickému opatreniu (napr. použitiu plastového 
vedenia reťaze, napínacich kolies, a pod.).

• Oproti prevodu ozubenými kolesami
s veľkou osovou vzdialenosťou sa môžu 
voliť menšie reťazové kolesá a nemusia 
sa používať kolesá vložené. Osová 
vzdialenosť by ale nemala býť menšia 
ako 1,5 násobok priemeru veľkého 
reťazového kolesa.

• Ľahká montáž, pretože má menšie nároky 
na presnosť uloženia reťazových kolies 
ako prevod ozubenými kolesami a tiež 
použitím rôznych druhov spojovacích 
článkov nie je potrebné demontovať 
reťazové kolesá.

• Malé udržiavacie nároky, pretože
u väčšiny bežných reťazových prevodov 
postačí reťaz pravidelne mazať
a rovnomerne napínať.

• Reťazový prevod pracuje bez problémov 
pri rôznych teplotách (trvalo v rozmedzí 
-35°C až +200°C), ako aj v prašnom
a vlhkom prostredí. Extrémne podmienky 
sú však vždy na úkor životnosti.

Zásady usporiadania reťazového prevodu

• Dostatočne dimenzovať hriadele a ložiská, aby sa zabránilo kmitaniu prevodu.
• Reťazové kolesá je nutné montovať v zákryte, osi hriadeľov musia byť rovnobežné. 
• U zle namontovaného prevodu nie je reťaz namáhaná iba ťahovou silou, ale prídavnou ohybovou silou, 

čím je znížená životnosť reťaze a môže tiež dôjsť k pretrhnutiu reťaze. Doštičky reťaze sa vplyvom 
bočných síl otierajú o boky reťazového kolesa a nadmerne sa vzájomne opotrebovávajú.

• Doporučuje sa umiestniť reťazové kolesá čo najbližšie k ložiskám, aby sa v nich zmenšil tlak a znížilo sa 
kmitanie reťazových kolies zavinené nepresnosťou pri ich výrobe.

• Dodržať najmenší počet zubov z=17 u malého reťazového kolesa, pretože pri menšom počte zubov sa 
prejavuje nadmerné opotrebenie reťaze vplyvom veľkého uhla o ktorý sa musí otočiť klb reťaze.

• Pri veľkom reťazovém kolese sa odporúča neprekračovať pri bežných prevodoch počet zubov z=120.
• Pokiaľ sa pri reťazovom prevode použije napínacia kladka (napínacie koleso), je nutné použiť takú, ktorá 

ma nepárny počet zubov alebo je hladká. Napínaciu kladku je lepšie voliť pevnú so zoraďovaním, ako s 
pružinou, pretože táto prináša prídavnú silu do reťazového prevodu.

• Pre dosiahnutie rovnomerného opotrebenia reťaze (pokiaľ to konštrukcia dovoľuje) použivať malé 
reťazové koleso s nepárnym počtom zubov.



www.moravia-retezy.cz

Kontakt:

MORAVIA ŘETĚZY a.s.
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