
Valčekové reťaze



Valčekové reťaze  – svetová špička vo valčekových reťaziachSENQCIA  

ź prémiový rad vysoko výkonných valčekových reťazí
ź japonský výrobca SENQCIA 
ź patentované japonské technológie a výrobné postupy
ź vynikajúce kvalitatívne a výkonové parametre
ź 6 produktových radov: 

      štandardný: Inspire Series SBR, ULTRA MAX
      špeciálny: Perfect Coat Plus, Freedom Series,
                        Seal Guard, Mega Chains

(senkjúša)

H I T A C H I   je teraz S E N Q C I A

Chains & Building Solutions

V roku 2016 sa od spoločnosti HITACHI Metal Techno 
oddelila divízia výroby reťazí HITACHI, ktorá pokračuje vo 
vývoji a výrobe najvýkonnejších valčekových reťazí pod 
novou obchodnou značkou SENQCIA.
Aj keď ide o nový názov, SENQCIA si so sebou nesie dlhú 
históriu, dlhoročné skúsenosti, tradíciu a vynikajúcu 
japonskú kvalitu spojenú s menom spoločnosti HITACHI.

MORAVIA ŘETĚZY a.s.

Technológia = olid ushing & ollers   SBR® S B R

Valčekové reťaze SENQCIA  z radu INSPIRE Series  SBR® sú najvýkonnejšie štandardné valčekové reťaze na svete a 
kvalitu iných prémiových značiek výrazne prevyšujú. Pri výrobe sú použité najnovšie patentované japonské 
technológie a procesy tepelných a povrchových úprav, ktoré zaisťujú vynikajúce kvalitatívne a výkonové parametre 
týchto reťazí. 
V  SENQCIA z radu ULTRA-MAX sú prémiovým radom valčekových reťazí využívajúcich technológiu 
SBR. Konštrukčne sú na rovnakej úrovni ako rad INSPIRE, iba v dvoch výrobných procesoch sa mierne líšia, čo 
umožňuje ekonomickejšie riešenie pri zachovaní vynikajúcich kvalitatívnych parametrov.

alčekové reťaze

Doštičky článkov
ź menšie vykrojenie dosiek
ź vyššia únavová pevnosť
ź spojovací článok vydrží rovnaké 

zaťaženie ako ostatné články reťaze

Puzdrá SBR® 
ź bezošvý povrch
ź kónicky zakončené okraje
ź dokonale rovné
ź ultra hladký povrch

Valčeky SBR ® 
ź bezošvý povrch
ź tvárené za studena

Čapy
ź extra pevný plášť, dosahujúci tvrdosť až 70 HRC
ź 3-zónové kalenie
ź únavová pevnosť vyššia o 45 – 50% 

(patentovaná technológia)

Nerezová antikorózna vrstva 
(patentovaná technológia)
ź tenký nerezový film
ź zvýšená ochrana voči korózii
ź predĺžená životnosť reťaze
ź takto sú ošetrené všetky časti reťaze



Bežné zakružované puzdrá sa pri lisovaní do 
doštičky článku deformujú do súdkového tvaru, čo 
spôsobuje ich kontakt s čapom a nerovný kontakt s 
doštičkou. Medzerou v puzdre naviac postupne 
uniká mazivo a zvyšuje sa trenie medzi čapom
 a puzdrom.

Oba tieto faktory vedú k vyššiemu opotrebeniu pri 
záťaži reťaze a tým k menšej životnosti.

V porovnaní s bežnými puzdrami majú pevné puzdrá 
SBR tvar presného valca a pri lisovaní puzdra do 
doštičky sa tlak rovnomerne rozloží. Bezošvá 
technológia znemožňuje únik maziva a to ostáva v 
priestore medzi čapom a puzdrom.
Puzdro je vyrobené z plnej tyče špeciálnou 6-
stupňovou technológiou tvárnením za studena. 
Tento proces výroby zaisťuje minimalizovanie 
predĺženia reťaze v priebehu jej dlhej životnosti pri 
zachovaní vysokej únavovej pevnosti reťaze.

Reťaz SENQCIA - SBR puzdro a valček

Pevný valček

Pevné puzdro

Štandardná valčeková reťaz

Bežně tvarovaný
valček

Zakružované 
puzdro

český výrobca reťazových a ozubených prevodov

®   Bežná valčeková reťaz vs. reťaz s technológiou  SBR   SENQCIA 

Porovnanie maximálneho povoleného zaťaženia bežnej reťaze a reťaze SENQCIA
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Benefity  technológie

valčekových reťazí SENQCIA

SBR ®  

ź Vyššia odolnosť vplyvom vysokej únavovej pevnosti
ź Dlhšia životnosť vďaka vysokej tvrdosti plášťa
ź Možnosť zvoliť menší variant reťaze pri zachovaní vysokého výkonu
ź Minimalizácia natiahnutia reťaze
ź Zvýšená ochrana voči korózii
ź Celková úspora nákladov

Konkurencia
 (kN)



Kontakt:

MORAVIA ŘETĚZY a.s.
Hulínská 1799/1 (areál Magneton a.s.)
CZ - 767 01 Kroměříž
Česká republika

Tel: +420 573 336 223
Fax: +420 573 330 556
Email: infosk@moravia-retezy.cz
www.moravia-retezy.cz

www.moravia-retezy.cz

Oficiálny distribútor reťazí SENQCIA 
pre Slovenskú republiku
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