


Reťaz môže byť vyhotovená v rôznych pevnostných triedach a s rôznym usporiadaním vonkajších a 
vnútorných doštičiek v závislosti na veľkosti prenášanej sily:
• Štandardné vyhotovenie je LL (norma ISO) / AL, EL (norma ANSI) 
• Zosilnené vyhotovenie je LH (norma ISO) / BL (norma ANSI)

Fleyerove reťaze slúžia predovšetkým ako nosné a ťažné reťaze.  
Ich najväčšie využi  e je napr. vo vysokozdvižných vozíkoch, žeriavoch, na 
držanie pro  závažia a pod. Konštrukcia fl eyerových reťazí vylučuje použi  e 
reťazových kolies, pretože medzi článkami nie sú medzery pre ozubenie 
reťazového kolesa a nie je možné ich teda použíť ako hnacie reťaze. 
Dodávame reťaze podľa výrobných štandardov a tiež ich vyrábame aj
na zákazku.

Naše por  ólio fl eyerových reťazí zahŕňa  
štandardnú kvalitu aj prémiový rad.

V rámci prémiovej  produktovej triedy ponúkame  
bezúdržbové fl eyerove reťaze japonského výrobcu 

SENQCIA vyrobené použi  m najnovšej patentovanej 
technológie, ktorá zaisťuje vynikajúce vlastnos   reťaze.
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Gallove reťaze majú svoje uplatnenie v priemyselných aplikáciách 
tam, kde je potrebný prenos veľkej tažnej sily pri malej obvodovej 
rýchlosti. Najčastejšie sa Gallove reťaze používajú v eskalátoroch, 
výťahoch, zdvíhacích zariadeniach a pod.
Štandardne vyrábame reťaze z ocele a pre použitie vo vode
z nerezovej ocele.  Ku Gallovým reťaziam dodávame tiež aj 
koncové spojovacie články a adekvátne reťazové kolesá.

DG25 - DG45

• zdvojené dosky
• „osmičkový“ tvar
• bez podložiek

Puzdrové (pomalobežné) reťaze majú rovnaké vyhotovenie ako 
valčekové reťaze s tým rozdielom, že nemajú valček. Ten je nahra-
dený osadeným puzdrom zaisteným pro   pootočeniu.
Použi  e pomalobežných reťazí je vhodné v prevádzkach, kde je 
vylúčené z hľadiska prevádzkových podmienok využi  e remeňo-
vého prevodu a aplikácia nevyžaduje vysoké obvodové rýchlos  .  

DG50 - DG60

• zdvojené dosky
• „osmičkový“ tvar
• s podložkami

DG70 - DG120

• ztrojené dosky
• rovný tvar
• s podložkami

TM20 - TM50

• jednoduché dosky
• „osmičkový“ tvar

TM55 - TM65
• zdvojené dosky
• „osmičkový“ tvar

TM70 - TM100

• zdvojené dosky
• rovný tvar

Okrem výroby štandardných reťazí podľa noriem vyrábame 
aj neštandardné reťaze na základe špeciálnych požiadaviek 
zákazníkov podľa výkresovej dokumentácie pre rôzne prie-
myselné aplikácie.
K týmto reťaziam tiež zakázkovo vyrábame príslušné reťazo-
vé kolesá.
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