Fleyerovy řetězy slouží především jako řetězy nosné a tažné.
Největší využití mají např. ve vysokozdvižných vozících, jeřábech,
držení protizávaží apod. Konstrukce fleyerových řetězů vylučuje
použití řetězových kol, neboť mezi články nejsou mezery pro ozubení
řetězového kola a nelze je tedy použít jako řetězy hnací.
Dodáváme řetězy jak dle výrobních standardů, tak zakázkově vyráběné.

Řetěz může být zhotoven v různých pevnostních provedeních a s různým uspořádáním vnějších
a vnitřních destiček řetězu v závislosti na velikosti přenášené síly:
• Standardní provedení LL (ISO norma) / AL, EL (ANSI norma)
• Zesílené provedení LH (ISO norma) / BL (ANSI norma)
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Naše por olio ﬂeyerových řetězů zahrnuje
jak standardní kvalitu, tak prémiovou řadu.

V rámci prémiové produktové řady nabízíme
i bezúdržbové řetězy japonského výrobce SENQCIA
vyrobené použi m nejnovější patentované
technologie, která zajišťuje vynikající vlastnos řetězu.

Gallovy řetězy mají své uplatnění v průmyslových aplikacích, kde
je potřeba přenosu velké tažné síly při malé obvodové rychlosti.
Nejčastěji se Gallovy řetězy používají v eskalátorech, výtazích,
zvedacích zařízeních apod.
Standardně vyrábíme řetězy z oceli, pro použití ve vodě pak
z nerezové oceli. Ke Gallovým řetězům dodáváme také koncové
spojovací články a adekvátní řetězová kola.

DG25 - DG45
• zdvojené desky
• osmičkový tvar
• bez podložek

DG50 - DG60
• zdvojené desky
• osmičkový tvar
• s podložkami

DG70 - DG120
• ztrojené desky
• rovný tvar
• s podložkami

Pouzdrové (pomaloběžné) řetězy mají stejné provedení jako
válečkové řetězy s tím rozdílem, že nemají váleček. Ten je
nahrazen osazeným pouzdrem zajištěným proti pootočení.
Použití pomaloběžných řetězů je vhodné v provozech, kde je
vyloučeno z hlediska provozních podmínek využití řemenového
převodu a aplikace nevyžaduje vysoké obvodové rychlosti.

TM20 - TM50
• jednoduché desky
• osmičkový tvar

TM55 - TM65
• zdvojené desky
• osmičkový tvar

Vedle výroby standardních řetězů dle norem vyrábíme
také nestandardní řetězy na základě speciálních požadavků
zákazníků dle výkresové dokumentace pro různé průmyslové
aplikace.
K těmto řetězům také zakázkově vyrábíme příslušná řetězová
kola.

TM70 - TM100
• zdvojené desky
• rovný tvar
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