
Pásové
   dopravníky

Určeny k mezioperační dopravě

v různých typech provozů





Pásové dopravníky
Pásové dopravníky jsou strojními zařízeními k přepravě kusových produktů na 

potřebnou vzdálenost s využitím v různých odvětvích průmyslu. Vyrábíme je ze 

základního rámu, hnacího a hnaného válce, podpěrného plechu a dopravníkového 

pásu. Pásové dopravníky vyrábíme ve dvou variantách. první varianta je z 

hliníkového konstrukčního systému a druhá varianta je kompletně z nerezových 

dílů  a materiálů určených pro potravinářství a farmacii. Možno vyrobit ve variantě 

splňující hygienické provedení EHEDG.
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• dopravníky lze za sebe řadit do sestav

• pohon dopravníku: pravý, levý, centrální

• možnost ESD provedení (odvod elektrostatického 

náboje)



Dopravníky přímé
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Tyto dopravníky v základu dělíme do třech skupin podle průměru válce. 

Výsledná volba je správným koeficientem potřebné šířky / délky / zatížení. 

Dále dopravníky dělíme podle varianty montáže pohonu (přímý / reduktor / 

centrální). 

Základní parametry

průměry válce (D) 35 mm 50 mm 65 mm 90 mm

šířka dopravníku * 400 mm 600 mm 800 mm 1 000 mm

maximální délka dopravníku 4 000 mm 6 000 mm 12 000 mm 12 000 mm

rychlost pásu dopravníku * 2 - 20 m/min 2,5 - 30 m/min 3 - 40 m/min 4,5 - 60 m/min

maximální zatížení dopravníku dle konstrukce (40 kg) dle konstrukce dle konstrukce dle konstrukce

* označený parametr je možno navýšit dle posouzení všech hodnot zadání



Základní parametry

Dopravníky lomené
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Tyto dopravníky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků tam, kde 

je potřeba výšková nebo meziúrovňová změna toku materiálu. Nejčastěji jde 

o zpracování plastů ve spolupráci se vstřikovacím lisem. Naše konstrukce 

dopravníků umožňuje nastavení úhlu náklonu tratě.

průměry válce (D) 50 mm 65 mm 90 mm

šířka dopravníku * 600 mm 800 mm 1 000 mm

maximální délka dopravníku 6 000 mm 12 000 mm 12 000 mm

rychlost pásu dopravníku * 2,5 - 30 m/min 3 - 40 m/min 4,5 - 60 m/min

maximální zatížení dopravníku dle konstrukce dle konstrukce dle konstrukce

* označený parametr je možno navýšit dle posouzení všech hodnot zadání



Základní parametry

Pásová dopravníková zatáčka
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Jde o samostatný nebo navazující dopravníkový prvek k přímému pásovému 

dopravníku. Používá se v místech, kde je nutné změnit směr toku výrobku při 

zachování jeho polohy. Jde zejména o zástavby do větších dopravních celků, 

nebo do výrobních a montážních linek.

Průměr válečku koncové lišty 60 mm

Úhel transportu 45 - 180 °

Zatížení pásu max. 25 kg

Elektro zapojení 3 x 230/400 V

Provozní teplota 10 – 30 °C

Dopravní výška 200 – 1500 mm

Směr dopravy vpravo / vlevo

Standardní osový radius dopravy

R 700 mm šíře dopravy 300 - 600 mm

R 800 mm šíře dopravy 600 - 800 mm

R 900 mm šíře dopravy 800 - 1 000 mm

Rychlost transportu 
na osovém radiusu

max. 20 m/min
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