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Představení
Výrobní sortiment pneumatických prvků nabízí

rozsáhlý program standardních prvků pro pneuma-

tické pohony v průmyslových aplikacích a speciálně

konstruované prvky pro konkrétní zákaznické

projekty, jako např. textilní a potravinářské stroje a

Moderní technologie polymerových materiálů
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projekty, jako např. textilní a potravinářské stroje a

zařízení. Tradiční součástí portfolia je technika

pohonů a dopravy pomocí řetězů s vnitřním

ozubením a speciální komponenty pro nákladní

automobily. Výrobní sortiment zaměřený na lehkou

automatizaci, automobilový průmysl, potravinářství

a balení tvoří největší část průmyslových aplikací.

Stává se již tradicí každoroční účast na podzimním Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně formou předváděcího kamionu

s novinkami v sortimentu pneumatických prvků a jejich aplikacemi. 

Těšíme se na společné setkání na příštích výstavách.

Pneumatic truck na MSV Brno
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Požadavky dalších odvětví od dřevozpracujícího po

těžký průmysl jsou realizovány osvědčenými

komponenty s dlouhou životností. Dlouholeté

zkušenosti s používáním polymerových materiálů

umožňují snižovat hmotnost prvků, moderní design i

Stává se již tradicí každoroční účast na podzimním Mezinárodním 

strojírenském veletrhu v Brně formou předváděcího kamionu

s novinkami v sortimentu pneumatických prvků a jejich aplikacemi. 

Těšíme se na společné setkání na příštích výstavách.

Pneumatic truck na MSV Brno

umožňují snižovat hmotnost prvků, moderní design i

velmi rozšířenou integraci elektronických součástí.

Zákaznická podpora je zaměřena na snadné

využívání internetových nástrojů, projekční práce a

spolehlivé logistické služby. Pneumatické prvky a

systémy představují moderní technologii se

snadnou aplikovatelností i ekonomickým provozem.



Krátkozdvižné a kompaktní válce CCI, SSI a KHZ.

Pneumatické ISO válce PRA a TRB:
široký výběr pro každý požadavek.
Obsáhlý výrobní program technologie válců splňuje požadavky 

moderní automatizační techniky a nabízí optimální řešení pro 

všechny aplikace pneumatických pohonů. Produktovou strategií 

jsou důsledně vysoké standardy kvality a designu, které se 

projevují v každém výrobku. Funkčnost a spolehlivost. Modularita. 

Redukce počtu dílů. Alternativní materiály. Snadná montáž. 

Životnost. To je pouze několik trendů moderního vývoje produktů, 

konstrukce a výroby, které jsou cíleny na nejlepší dlouhodobou 

podporu zákazníků, jejich aplikací a ekonomický provoz 

pneumatických systémů.

► CCI: normované velikosti a připojovací rozměry

► malá vůle pístní tyče, design snadný na čištění

Miniválce MNI, ICM a CPC. 

► malá vůle pístní tyče, design snadný na čištění

► průběžná drážka pro snadnou montáž snímačů

v prběhu celého zdvihu i u krátkých válců

► o 60% menší zástavbová délka než šroubované

profilové a svorníkové ISO válce

CCI         SSI

► MNI: robustní provedení a dlouhá životnost

► normované rozměry, nově v nerezovém provedení

► online konfigurátor, výkresová dokumentace

MNI

Krátkozdvižné a kompaktní válce CCI, SSI a KHZ.
► SSI: podle nové ISO normy 15524

► výborné vlastnosti dorazového tlumení

Pneumatické ISO válce PRA a TRB:
široký výběr pro každý požadavek.
Obsáhlý výrobní program technologie válců splňuje požadavky 

moderní automatizační techniky a nabízí optimální řešení pro 

všechny aplikace pneumatických pohonů. Produktovou strategií 

jsou důsledně vysoké standardy kvality a designu, které se 

projevují v každém výrobku. Funkčnost a spolehlivost. Modularita. 

Redukce počtu dílů. Alternativní materiály. Snadná montáž. 

Životnost. To je pouze několik trendů moderního vývoje produktů, 

konstrukce a výroby, které jsou cíleny na nejlepší dlouhodobou 

podporu zákazníků, jejich aplikací a ekonomický provoz 

pneumatických systémů.

► výborné vlastnosti dorazového tlumení

► o 20% nižší hmotnost, snadná montáž

► univerzální koncepce uchycení: integrované

připevňovací závity a průběžné mont. otvory

KHZ

► ICM: vysoká odolnost proti korozi: trubka

z nerezové oceli, víka z kvalitního polymeru

► CPC: čistý design pro potravinářství a aplikace

s požadavky na oplachování, mnoho možností

uchycení válců, odolnost proti korozi

ICM CPC



Rolovací membránový válec

Posuvový válec MSC. Vodicí válec GSU.

Uchopovače GSP. Otočný pohon RCM.

► modulární koncepce šetří náklady na konstrukci a montáž

► standardizovaná interface pro přímou montáž prvků

► ostatní prvky s propojovacími sadami s centrovacími kroužky

► lehká automatizace, elektrotechnický průmysl, automotive

► online konfigurátor pro návrh manipulace s konkrétní součástí

Stavebnicový systém pohonů:
2 a 3 osá přesná manipulace.

Rolovací membránový válec
RDC: přesnost a síla.
► extrémně nízké tření bez stick-slip, nulové opotřebení

► super přesné a citlivé nastavení velké síly membrány

► čistý design pro údržbu, bez mazacího tuku

► polohovací systémy s použitím ED regulátorů tlaku

ISO korozivzdorné kruhové válce ITC:
hygienický design pro mokré prostředí.

Vodicí válec GSU. Bezpístnicový pohon s vedením CKP.

Otočný pohon RCM. Bezpístnicový válec RTC.

modulární koncepce šetří náklady na konstrukci a montáž

standardizovaná interface pro přímou montáž prvků

ostatní prvky s propojovacími sadami s centrovacími kroužky

lehká automatizace, elektrotechnický průmysl, automotive

online konfigurátor pro návrh manipulace s konkrétní součástí

Stavebnicový systém pohonů:
2 a 3 osá přesná manipulace.

► ICS-D1 kyselinovzdorný, mat. AISI 316

► ICS-D2 nerezový, materiál AISI 304

► snadné čištění v mokrém prostředí

► moderní průmyslový design

► velký počet různých způsobů uchycení

► certifikace pro potravinářský průmysl

► online konfigurátor

slip, nulové opotřebení

super přesné a citlivé nastavení velké síly membrány

polohovací systémy s použitím ED regulátorů tlaku

ISO korozivzdorné kruhové válce ITC:
hygienický design pro mokré prostředí.



Přehled produktů



Nový ventilový systém AV03 / AV05:
malý, lehký a úsporný.

► o 55% lehčí - vysokopevnostní polymery a malý počet dílů

► o 20% nižší spotřeba - montáž systému přímo na pohyblivé osy

► o 40% vyšší průtok - optimalizovaný průtok vzduchu tělesem

► o 15% nižší tlak pilotních ventilů - redukované ztráty

► geometrie kanálů pomáhá eliminovat turbulence a ztráty tlaku

Nový ventilový systém AV s revoluční konstrukcí využívá diagonálně umístěné 

šoupátko. Díky tomuto uspořádání je optimálně využitý prostor, zlepšena geometrie 

kanálů snižující ztráty při proudění vzduchu a zmenšeny celkové rozměry systému, 

který je kompatní a úsporný. Použitím vysokopevnostní polymerové technologie je 

extrémně redukována hmotnost celého systému, což umožňuje jeho montáž na 

pohyblivé osy co nejblíže výkonovým pneumatickým členům. Krátké spojení mezi 

ventily a výkonovými členy vede ke snížení nevyužitých objemů hadic a tím k

úsporám celkové spotřeby energie. Výsledkem je vysoce výkonný, lehký a úsporný 

ventilový systém s optimálním prouděním vzduchu - nejlepší ve své třídě.

Nová generace. Nová geometrie. Nová technologie.

1. Diagonální šoupátko šetří místo a umožňuje optimální

uspořádání vstupních a výstupních kanálů.
2

2. Upevnění ventilu jedním šroubem zrychluje montáž a demontáž.

3. Vzduchové přípoje jsou konfigurovatelné a vyměnitelné.1

2

3

Aplikace ventilového systému AV:

► roboty pro balení léků, medicinský průmysl

► stroje na čištění lahví v potravinářském průmyslu

► stroje na řezání plechů laserem, obráběcí stroje

► stroj na obrábění hran, dřevoobráběcí průmysl

Nový ventilový systém AV03 / AV05:

Advanced valve

vysokopevnostní polymery a malý počet dílů

montáž systému přímo na pohyblivé osy

optimalizovaný průtok vzduchu tělesem

redukované ztráty

geometrie kanálů pomáhá eliminovat turbulence a ztráty tlaku

Nový ventilový systém AV s revoluční konstrukcí využívá diagonálně umístěné 

šoupátko. Díky tomuto uspořádání je optimálně využitý prostor, zlepšena geometrie 

kanálů snižující ztráty při proudění vzduchu a zmenšeny celkové rozměry systému, 

který je kompatní a úsporný. Použitím vysokopevnostní polymerové technologie je 

extrémně redukována hmotnost celého systému, což umožňuje jeho montáž na 

pohyblivé osy co nejblíže výkonovým pneumatickým členům. Krátké spojení mezi 

ventily a výkonovými členy vede ke snížení nevyužitých objemů hadic a tím k

úsporám celkové spotřeby energie. Výsledkem je vysoce výkonný, lehký a úsporný 

nejlepší ve své třídě.

Nová generace. Nová geometrie. Nová technologie.

► 82 x 52 mm = velikost kreditní karty

► 2 – 24 ventilů (24 cívek) s D-Sub 25pin 

► 4 – 36 ventilů (40 cívek) s D-Sub 44pin

► 4 – 64 ventilů (128 cívek) s AES

► on-line konfigurace systému

1. Diagonální šoupátko šetří místo a umožňuje optimální

uspořádání vstupních a výstupních kanálů.

► speciální transfer systém, automobilový průmysl

► automobilová myčka, ovládání posuvů kartáčů

► speciální stroje pro měřicí techniku, sensory

► navíjecí stroj na papír, papírenský průmysl

► linka na čištění bloků motorů a hlav válců

2. Upevnění ventilu jedním šroubem zrychluje montáž a demontáž.

3. Vzduchové přípoje jsou konfigurovatelné a vyměnitelné.



Ventilový systém HF03-LG / HF02

„Mini“ pneumatické ventily LS04.

XS AF

► ventily XS 200 Nl/min, AF 330 Nl/min a ventilový systém LS04 320 Nl/min.

► nízká hmotnost, osvědčená a moderní technologie polymerových součástí

► ekonomicky atraktivní poměrem cena / výkon

► elektronický průmysl, robotika, lehká manipulace

► nejrozšířenější modulární ventilový systém modernizovaný

odlehčenými koncovými deskami a menší elektronikou

► elektronické komponenty kompatibilní s dalšími systémy

► Sercos III, EtherCat, EtherNet/IP, DeviceNet, Profibus

Interbus-S, Modbus TCP, ControlNet, CANopen a AS

► koncové desky z polyamidu, ventily a základové desky z polymeru

► online konfigurace, kompletní dokumentace

► dodávka testovaných bloků

Ventilový systém CL03 / CL03XL:
hygienický design nejvyšší prioritou.
Ventilový systém CL03 vyvinutý v souladu s přísnými kritérii pro použití

v potravinářském průmyslu s certifikací EHEDG. Organizace European

Hygienic Engineering & Design Group určuje kritéria pro hygienický design

strojů požívaných při výrobě potravin a nápojů. Čistý design CL03 je navržen

tak, aby na povrchu nedocházelo k ulpívání nečistot, znamenající riziko kontaminace.

Materiály jsou odolné vůči agresivním čistícím saponátům a chemikáliím.

► přímo pro mokrou a horkou zónu a omývání

► modulární rozšiřitelná konstrukce

► třída ochrany IP69K

► použité osvědčené ventily HF03

► multipin nebo fieldbus připojení

► online konfigurace

LG / HF02-LG.

HF03LG s Profibus DP modulem.

„Mini“ pneumatické ventily LS04.
ventily XS 200 Nl/min, AF 330 Nl/min a ventilový systém LS04 320 Nl/min.

nízká hmotnost, osvědčená a moderní technologie polymerových součástí

nejrozšířenější modulární ventilový systém modernizovaný

odlehčenými koncovými deskami a menší elektronikou

elektronické komponenty kompatibilní s dalšími systémy

Sercos III, EtherCat, EtherNet/IP, DeviceNet, Profibus-DP,

S, Modbus TCP, ControlNet, CANopen a AS-I protokoly

koncové desky z polyamidu, ventily a základové desky z polymeru

HF03-LG

HF02-LG

Ventilový systém CL03 / CL03XL:
hygienický design nejvyšší prioritou.

přísnými kritérii pro použití

potravinářském průmyslu s certifikací EHEDG. Organizace European

Hygienic Engineering & Design Group určuje kritéria pro hygienický design

strojů požívaných při výrobě potravin a nápojů. Čistý design CL03 je navržen

tak, aby na povrchu nedocházelo k ulpívání nečistot, znamenající riziko kontaminace.

Materiály jsou odolné vůči agresivním čistícím saponátům a chemikáliím.



Samostatné ventily TC08 / TC15:
i modulární ventilová stavebnice.
► průtok 800 Nl/min. TC08 resp. 1500 Nl/min TC15

► nižší hmotnost použitím polymerových materiálů oproti kovu

► malá výška bez základových desek, kompaktní konstrukce

► pro těžší podmínky, kovové koncové desky a závity

► snadná a rychlá montáž, demontáž ventilů

► cívky 15, 22, 30 mm CNOMO, ev. pneu. ovládané

► možnost integrovaných škrtících ventilů

► automobilový, dřevozpracující, těžký průmysl…

Ventilové systémy dle ISO 5599

Systém pro kontrolu polohy MS01:
kompaktní, spolehlivý a variabilní.
Při automatickém zakládání součástí obráběcích operací, zejména

v automobilovém průmyslu, je nezbytná  přesná a bezpečná kontrola polohy. 

Modulární systém MS01 poskytuje jednoduché ovládání a volitelné moduly.

Skenování přítomnosti objektu měří dynamickým tlakovým rozdílem proudu

vzduchu z trysky,  který jako el. signál zasílá řídícímu systému výrobního procesu.

► rozšiřuje ventilový systém CD01 z automobilového průmyslu

► indikuje odchylku definované polohy s přesností 1/100 mm

► systém je nezávislý na kolísání primárního tlaku vzduchu

► individuální nebo systémové použití, až 6 testovacích bloků

Samostatné ventily TC08 / TC15:
i modulární ventilová stavebnice.

nižší hmotnost použitím polymerových materiálů oproti kovu

malá výška bez základových desek, kompaktní konstrukce

Ventilové systémy dle ISO 5599-1: serie 581 a Ceram®

► samočistící funkce kluzných keramických desek

► odolné proti korozi, nečistotám, písku, horku, vlhku

► životnost přes 150 milionů cyklů, znečištěný vzduch

Systém pro kontrolu polohy MS01:
kompaktní, spolehlivý a variabilní.
Při automatickém zakládání součástí obráběcích operací, zejména

v automobilovém průmyslu, je nezbytná  přesná a bezpečná kontrola polohy. 

Modulární systém MS01 poskytuje jednoduché ovládání a volitelné moduly.

Skenování přítomnosti objektu měří dynamickým tlakovým rozdílem proudu

vzduchu z trysky,  který jako el. signál zasílá řídícímu systému výrobního procesu.

Vstupní a testovací modul.

rozšiřuje ventilový systém CD01 z automobilového průmyslu

indikuje odchylku definované polohy s přesností 1/100 mm

systém je nezávislý na kolísání primárního tlaku vzduchu

individuální nebo systémové použití, až 6 testovacích bloků



Přehled produktů

Tradiční ventily serie 579, 840 a 740.
► membránové ventily serie 840 a 740 vhodné do prašných provozů

► ekonomicky výhodný poměr cena / výkon

► snadná montáž na DIN lištu

► modulární a rozšiřitelné

► nízká hmotnost polymerů

► spolehlivé a odolné

► dlouhá životnost
ventily 579

Tradiční ventily serie 579, 840 a 740.
membránové ventily serie 840 a 740 vhodné do prašných provozů

ventily 579 ventil 840            ventil 740



Přehled produktů



Elektropneumatické 
regulátory tlaku ED:
dynamická pneumatika.

Rychlost a přesnost jsou rozhodující pro spolehlivé řízení 

dynamic

ventilů ED vyhovuje 

Nezáleží na tom, jestli se jedná o tlak, množství

nebo hmotnost 

ED02 60 Nl/min. EV04/EV07 350/800 Nl/min

kompaktní, výkonný statický, pilotně řízený

Řízení dotykového Řízení množství při 

Regulace množství  

vzduchu

Průtok tryskou může být 

přesně nastavován  

řízením tlaku. Přesnost 

může být optimalizována 

instalací snímače průto-

ku a ručním ovládáním.

Řízení otáček

Řízený tlak proudícího 

vzduchu zajišťuje  

rovnoměrné a snadno 

nastavitelné otáčky pro 

pneumatické motory /  

turbiny. Přesnější řízení 

zajistí snímač otáček.

Řízení dotykového 

tlaku

Udržování konstantního 

tlaku nástroje na povrch 

opracované součásti 

zajišťuje jednotnou 

výslednou kvalitu při 

zpracování povrchů.

Řízení množství při 

lakování

Elektro-pneumatický 

regulátor udržuje 

konstantní tlak vzduchu v 

zásobníku, což zajišťuje 

rovnoměrné nanášení 

materiálu při lakování.

Rychlost a přesnost jsou rozhodující pro spolehlivé řízení 

dynamických procesů. Nejmodernější technologie řídících 

ventilů ED vyhovuje těmto požadavkům jako žádné jiné. 

ezáleží na tom, jestli se jedná o tlak, množství, rychlost, 

hmotnost – každá aplikace je přesně řízena ventily ED.

EV04/EV07 350/800 Nl/min ED05 1000 Nl/min           ED07/ED12 1300/2600 Nl/min

univerzální, dynamický    vysoce dynamický

Řízení rychlosti Řízení výkonu

Řízení vyvažování

Válec s řízeným tlakem 

vzduchu  pomáhá při 

manipulaci s těžkými 

předměty. Podpůrná síla  

může být vždy optimálně 

nastavena podle 

požadované zátěže.

Kompenzace navíjení

Tlakově řízená 

napínací zařízení 

zabraňují ztrátám 

materiálu přetržením 

nebo zamotáním a 

zajišťují optimální

odvíjení materiálu.

Řízení rychlosti 

pohybu pístu

Řízením tlaku vzduchu 

v komorách válce je 

umožněn definovaný  

pohyb pístu s různými 

charakteristikami 

průběhu rychlosti .

Řízení výkonu

Elektro-pneumaticky

řízené měřicí ventily 

umožňují plnit 

zásobníky s přesností

na gram s vysokými 

pracovními cykly a  

opakovanou přesností.



Úpravné jednotky vzduchu serie AS
a NL: komfort a náročné podmínky.
S nároky pneumatic

nost a přesnost rostou i požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. 

Úpravné jednotky řady AS a NL plně vyhovují těmto požadavkům. 

Serie AS je určena pro universální použití v automatizaci díky 

rozsahu všech funkcí, velikostí a kompaktním rozměrům.

Za moderní odlehčený design a snadnou obsluhu vlastní ocenění 

mezinárodního fóra pro produktový design. NL je e

a modulární koncept úpravy vzduchu v osvědčeném robustním 

provedení. 

spolehlivé a přesné ve všech aplikacích a průmyslových odvětvích

Serie AS: první třída v úpravě vzduchu.

Serie NL: universální úprava v robustním provedení.

► polo- nebo automatické odpouštění ventily

► jemné filtrační vložky pro všechny aplikace

► ukazatel znečištění pro předfiltry a mikrofiltry

► patentovaný systém plnění oleje za provozu

► elektronické hlídání hladiny oleje

► PC nádobky s PA ochranným košem ve standardu

► flexibilní a modulární konstriúkce s kovovým tělesem 

► robustní provedení pro vysokou životnost

► pro spolehlivé a přesné použití v nejtěžších aplikacích

Úpravné jednotky vzduchu serie AS
a NL: komfort a náročné podmínky.

pneumaticky řízených pracovních procesů na komplex-

nost a přesnost rostou i požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. 

Úpravné jednotky řady AS a NL plně vyhovují těmto požadavkům. 

Serie AS je určena pro universální použití v automatizaci díky 

rozsahu všech funkcí, velikostí a kompaktním rozměrům.

Za moderní odlehčený design a snadnou obsluhu vlastní ocenění 

mezinárodního fóra pro produktový design. NL je extrémně flexibilní 

a modulární koncept úpravy vzduchu v osvědčeném robustním 

provedení. Tyto jednotky jsou určeny pro nejtěžší podmínky, jsou 

spolehlivé a přesné ve všech aplikacích a průmyslových odvětvích.

► nerez. ocel  kyselinovzdorná

► G 1/4, G1/2, 2.000 Nl/min

► pro teploty - 30ºC / +80ºC

Serie AS: první třída v úpravě vzduchu. MH1

Serie NL: universální úprava v robustním provedení.

PC nádobky s PA ochranným košem ve standardu

flexibilní a modulární konstriúkce s kovovým tělesem 

pro spolehlivé a přesné použití v nejtěžších aplikacích

► velké inspekční průzory

► možnost kovové nádobky se skleněným

hladinoměrem

► hladké plochy polymerů pro snadné čištění

► volba provedení ATEX

► snadná demontáž nádobky pomocí bajonetu

► snadná montáž ve všech podmínkách

► ruční, poloautomatické nebo automatické

odpouštění kondenzátu

► filtrace, regulace tlaku

MU1

PR1

► těžké provozy

► do G2, 25.000 Nl/min.

► filtrace, regulace, mazání

► přesná regulace tlaku

► alternativa k elektronickým

regulátorům



Přehled produktů



Modulární koncept těsnění ISO válců:
jedinečná funkce i kvalita.
Přesné stěrače s extrémně nízkými nároky na údržbu jsou řešením 

na míru pro speciální průmyslové oblasti použití.  Vše záleží na 

provozních podmínkách. Ať už jde o volné nečistoty, kapalné, pevné, 

nebo tvrdý materiál ulpívající na pístní tyči, pro všechny požadavky 

nabízí stírací pouzdro kromě kompaktní konstrukce také variabilitu. 

Malé tolerance mezi pístní tyčí a ložiskem redukují radiální vůli, 

ložisko je umístěno za stěračem, což dále zlepšuje funkci stírání.

► účinnější přecizní stírání

► delší životnost

► chráněné těsnění pístní tyče

► jednoduchá výměna a údržba

► flexibilita modulární koncepce

► min. životnost 5.000 km (při 

teplotách od -20°C do +80°C)

► jednoduchá výměna bez

demontáže válce 

► minimální náklady na údržbu,

malé prostojemalé prostoje

► online konfigurátor s vysokým počtem variant

► kompletní technická dokumentace

► CAD soubory, rozměrové a sestavné výkresy

► široká nabídka variant pro individuální požadavky

Variabilní úsporné pracovní 
jednotky CVI: výkon a spolehlivost.
Poskytují ideální řešení pro

aplikace v rozsáhlých technologiích, jako jsou např. otevírání 

a zavírání klapek a šoupátek v těžko přístupných  prostorách. 

Pracovní jednotky umožňují efektivní využití stlačeného 

vzduchu díky redukovaným délkám hadic, výběru optimálních  

typů ventilů a prvkům pro úsporný provoz, jako například 

regulátor tlaku zpětného chodu.

Modulární koncept těsnění ISO válců:
jedinečná funkce i kvalita.
Přesné stěrače s extrémně nízkými nároky na údržbu jsou řešením 

na míru pro speciální průmyslové oblasti použití.  Vše záleží na 

provozních podmínkách. Ať už jde o volné nečistoty, kapalné, pevné, 

nebo tvrdý materiál ulpívající na pístní tyči, pro všechny požadavky 

nabízí stírací pouzdro kromě kompaktní konstrukce také variabilitu. 

Malé tolerance mezi pístní tyčí a ložiskem redukují radiální vůli, 

ložisko je umístěno za stěračem, což dále zlepšuje funkci stírání.

Variabilní úsporné pracovní 
jednotky CVI: výkon a spolehlivost.
Poskytují ideální řešení pro decentralizované pneumatické 

aplikace v rozsáhlých technologiích, jako jsou např. otevírání 

a zavírání klapek a šoupátek v těžko přístupných  prostorách. 

Pracovní jednotky umožňují efektivní využití stlačeného 

vzduchu díky redukovaným délkám hadic, výběru optimálních  

typů ventilů a prvkům pro úsporný provoz, jako například 

regulátor tlaku zpětného chodu.

► smontované a testované, připravené pro okamžitou

montáž systémem plug-in

► optimalizované rozměry, přímá hadicová propojení

► úspora vzduchu až 50%



Snímače polohy SM6 / SM6-AL:
analogové měření vzdálenosti v celém zdvihu válců.

► optimalizované pro normované válce serie PRA

► množství montážních poloh a kabelových výstupů

► vyjímečná opakovatelnost a spolehlivost díky použití

osvědčených Hallových sensorů

► jednoduchá montáž, flexibilní rozsah měření

v maximálním rozsahu zdvihuv maximálním rozsahu zdvihu

► vysoká přesnost, linearita a frekvence spínání

► SM6 v provedení po 32 mm do max rozsahu 256 mm

► SM6-AL v provedení po 36 mm do max 1007 mm

Individuální možnost připojení kabelem s 

volným koncem nebo M8 konektorem.

AL:
měření vzdálenosti v celém zdvihu válců.

► přesné a snadné měření polohy

► vysoká torzní stabilita pro dlouhé měřicí

vzdálenosti 

► teach - in tlačítko pro nastavení nulové

pozice a měřicího rozsahu

► SM6-AL s hliníkovým tělesem a polyami-

spolehlivost díky použití

► SM6-AL s hliníkovým tělesem a polyami-

dovými koncovkami pro větší stabilitu

► měřicí rozsah od 32 do 1007 mm

► vyjímečná snímací technologie
SM6 v provedení po 32 mm do max rozsahu 256 mm



► řízení průtoku vzduchu a detekce lekáže

► diferenční měření tlaku, více možností zobrazení

► přesná dodávka vzduchu podle potřeby 

► alokace nákladů podle místa spotřeby vzduchu

► možnost vestavby do úpravných jednotek serie AS

► dva PNP/NPN a jeden analogový výstup

► nastavení dvou spínacích bodů pro dva výstupy

na základě průtoku, spotřeby vzduchu nebo tlak

možnost vestavby do úpravných jednotek serie AS

Měřič průtoku vzduchu AF1:
online monitoring spotřeby.

Měřič AF1 zaznamenává průtok vzduchu a

spotřebu vzduchu systému a tím významně 

přispívá k optimalizaci energetické bilance.

Měření pomáhá detekovat lekáže, jejichž hodnota 

je následně přenášena jako alarm signál do 

řídícího systému. To zabraňuje ztrátám energie a

šetří provozní náklady. Použitý jako samostatně 

zapojené zařízení nebo v kombinaci s úpravnými 

jednotkami  serie AS, AF1 zajišťuje aktuálně 

požadovanou dodávku stlačeného vzduchu.



Bezkontaktní transportní savky NCT: 
šetrná manipulace s citlivými předměty.
Virtuálně bezkontaktní transportní systém poskytuje velmi speciální, 

absolutně jemný způsob manipulace. Jisté uchopení citlivých, měkkých,  

perforovaných, horkých nebo nerovných povrchů , i jindy těžko 

uchopitelných předmětů. Součásti s hmotností až do jednoho kilogramu 

mohou být zvedány a přemisťovány bez dotyku s jejich povrchem. Savky 

NCT jsou unikátním řešením díky bezkonkurenční kvalitě transportu.

► přídržná síla vytvořena na základě Bernoulliho princip

► proud vzduchu pod savkou vytváří differenční tlak

► potravinářský průmysl: vhodné také pro přímý kontakt

s potravinami s mezinárodní certifikací

► solární, polovodičový a elektronický průmysl: celosvětově 

schválené použití pro přímý kontakt se silikonovými materiály

► všechny materiály jsou schválené úřadem pro kontrolu

potravin a léků FDA/EC a v souladu se sbírkou federálních

vyhlášek CFR

Pro optimalizaci systému a pro použití ve specifických úlohách , 

byly NCT savky konstruovány se speciálními detaily, které 

rozšířily aplikační možnosti. Například mechanický kontakt s 

přenášenou součástí je vyžadován z důvodu zachycení bočních 

sil. To může být dosaženo použitím integrovaných podložek 

nebo, alternativně s vedením na bocích přenášené součásti.

Bezkontaktní transportní savky NCT: 
šetrná manipulace s citlivými předměty.
Virtuálně bezkontaktní transportní systém poskytuje velmi speciální, 

absolutně jemný způsob manipulace. Jisté uchopení citlivých, měkkých,  

perforovaných, horkých nebo nerovných povrchů , i jindy těžko 

uchopitelných předmětů. Součásti s hmotností až do jednoho kilogramu 

mohou být zvedány a přemisťovány bez dotyku s jejich povrchem. Savky 

NCT jsou unikátním řešením díky bezkonkurenční kvalitě transportu.

principu

vhodné také pro přímý kontakt

celosvětově 

ovými materiály

všechny materiály jsou schválené úřadem pro kontrolu

sbírkou federálních

Pro optimalizaci systému a pro použití ve specifických úlohách , 

byly NCT savky konstruovány se speciálními detaily, které 

Uchopení na základě

Bernoulliho principu

Přídržná síla

A = stlačený vzduch

B = proud vzduchu

rozšířily aplikační možnosti. Například mechanický kontakt s 

přenášenou součástí je vyžadován z důvodu zachycení bočních 

sil. To může být dosaženo použitím integrovaných podložek 

nebo, alternativně s vedením na bocích přenášené součásti.



Dopravní a pohonné řetězy s 
vnitřním ozubením pro sklářský 
průmysl: přesné, silné a bezpečné.

Laserem svařované a nýtované čepy.

Řešení pohonů a dopravy ve  sklářském průmyslu musí  

zajišťovat odolnost vůči

přesnost a

rychlost jsou rozhodující vlastnosti pro dosažení vysoké 

kvality sklářské výroby. Řetězy s vnitřním ozubením g

dlouhou životnost 

pro použití ve vysokých teplotách

Optimální kinematika čepů

Dvoudílný odvalovací čep

Při odvalování řetězu po ozubeném 

kole dochází s dvoudílným čepem 

pouze k valivému tření. Kluzné tření 

je virtuálně eliminováno, což snižuje 

hlučnost , opotřebení a výrazně 

zvyšuje životnost.  Pohon využívá 

menší sílu a tím odebírá méně 

energie.

Na sklářském IS stroji zajišťuje 

pohon ozubeným řetězem v odní-

macím mechanismu přesný pohyb 

s vysokou dynamikou při vykládání 

vyfouknutých lahví na dopravník.

Příklad řetězů s keramickými destičkami na horkém konci, 

podélně tvarovaný profil a podpěry pro vypouklé předměty. 

Dopravník na IS stroji

Dopravníky berou horké lahve a 

transportují je dál ke zpracování. 

Vlastnosti: stabilní povrch 

vysoká odolnost proti otěru

minimální vůle ve vodicím loži,

nízké tření, propustnost vzduchu 

pro chlazení dopravníku 

minimální roztažnost a odolnost 

proti vysokým teplotám, 

odolnost proti žíhacím přísadám.

Dopravní a pohonné řetězy s 
vnitřním ozubením pro sklářský 
průmysl: přesné, silné a bezpečné.

Laserem svařované a nýtované čepy.
TRILEG článek s pro-

dlouženou roztečí 1“.

Řešení pohonů a dopravy ve  sklářském průmyslu musí  

zajišťovat odolnost vůči drsným podmínkám, bezpečnost , 

přesnost a efektivitu provozu. Plynulý chod a konstantní 

rychlost jsou rozhodující vlastnosti pro dosažení vysoké 

kvality sklářské výroby. Řetězy s vnitřním ozubením garantují 

uhou životnost a vysokou účinnost provozu. Jsou ideální 

pro použití ve vysokých teplotách.

Příklad řetězů s keramickými destičkami na horkém konci, 

podélně tvarovaný profil a podpěry pro vypouklé předměty. 

Dopravník na IS stroji

Dopravníky berou horké lahve a 

transportují je dál ke zpracování. 

ilní povrch , 

vysoká odolnost proti otěru, 

vůle ve vodicím loži,

propustnost vzduchu 

pro chlazení dopravníku , 

roztažnost a odolnost 

proti vysokým teplotám, chemická 

odolnost proti žíhacím přísadám.

Příčný dopravník  chlazení

Příčné dopravník y přebírají 

teplotně stabilizované skleněné 

obaly a přepravují je  do chladicí 

komory. Vlastnosti: stabilní 

povrch, vysoká odolnost proti

otěru, minimální rozestupy v 

chladicí komoře, nízké tření pro 

snadné přesouvání skleněných 

výrobků, odolnost proti  tepelné-

mu namáhání sálavým teplem.



Technika pohonů ozubenými 
řetězy: rychlé, precizní a tiché.
Vysoký přenášený výkon ozubených řetězů při minimálních 

rozměrech zajišťuje optimální řešení mnoha aplikací pohonů. 

Dokonalá geometrie řetězu a ozubených kol minimalizuje 

náběhový ráz článků a pohyb řetězu je rovnoměrný, měkký a 

přesný, tyto pohony jsou známé pod označením tiché řetězy. 

To platí zejména pro vysoké rychlosti pohybu až do 50 m/s.  

Dvojdílný čep s minimálním kluzným třením zajišťuje 

mimořádně malé opotřebení a tím velmi dlouhou životnost.

Variabilní stavebnice ozubených řetězů 

umožňuje vytvořit jakoukoliv potřebnou šířku i 

délku řetězu. Zejména při stísněných zástavbo-

vých podmínkách nebo při velkých vzdálenostech 

os je tak možno navrhnout řešeni odpovídající 

skutečně existujícímu zatížení. Díky použití 

vysoce hodnotných materiálů a výrobních postupů 

mohou být řetězy používany i v obtížných podmín-

kách okolního prostředí, při vysokých teplotách 

nebo v prostředí agresivních chemikálií.

Přednosti ozubených řetězů oproti … 

jiným kloubovým ocelovým řetězům:

► velmi vysoká maximalní rychlost

► nepatrné a rovnoměrné opotřebení

► nepatrná hlučnost za chodu

► přiznive poměry zaběru zubů

► flexibilita šiřek řetězů podle výkonu

► nenáchylný ke chvění, klidny chod

…  ozubeným kolům / převodovkám:

► velké vzdálenosti os,

► přiznivé záběr i při kolísání teplot

► vysoká tolerance uspořádání hřídeli

► kombinace rotačního a lineárniho pohybu

► dobré vlastní tlumeni, nízká hlučnost

► vysoká učinnost a dlouhá životnost

… řemenům:

► lepší chemická stálost při použití mazadel

► odolnost proti teplotám nad 85ºC

► rozměrová stálost při proměnlivé vlhkosti

► jednoduchá a rychlá montáž
Pružná hřídelová spojka, 

možné úhlové přesazení.

nebo v prostředí agresivních chemikálií.

Technika pohonů ozubenými 
řetězy: rychlé, precizní a tiché.
Vysoký přenášený výkon ozubených řetězů při minimálních 

rozměrech zajišťuje optimální řešení mnoha aplikací pohonů. 

Dokonalá geometrie řetězu a ozubených kol minimalizuje 

náběhový ráz článků a pohyb řetězu je rovnoměrný, měkký a 

přesný, tyto pohony jsou známé pod označením tiché řetězy. 

To platí zejména pro vysoké rychlosti pohybu až do 50 m/s.  

Dvojdílný čep s minimálním kluzným třením zajišťuje 

mimořádně malé opotřebení a tím velmi dlouhou životnost.

Přednosti ozubených řetězů oproti … 

jiným kloubovým ocelovým řetězům:

velmi vysoká maximalní rychlost

nepatrné a rovnoměrné opotřebení

nepatrná hlučnost za chodu

přiznive poměry zaběru zubů

flexibilita šiřek řetězů podle výkonu

nenáchylný ke chvění, klidny chod

…  ozubeným kolům / převodovkám:

přiznivé záběr i při kolísání teplot

vysoká tolerance uspořádání hřídeli

kombinace rotačního a lineárniho pohybu

dobré vlastní tlumeni, nízká hlučnost

vysoká učinnost a dlouhá životnost

lepší chemická stálost při použití mazadel

odolnost proti teplotám nad 85ºC

rozměrová stálost při proměnlivé vlhkosti

jednoduchá a rychlá montáž
Jednoduchá integrace speciálních 

lamel pro připojeni dalších dílů.

Pohon válců oboustranně ozube-

ným řetězem Biflex se povrchovou 

úpravou pro použití ve vakuu.



Vyhledávání:

dle materiálových 

čísel nebo 

parametrické

Katalog výrobků

v českém jazyce: 

skladové položky 

označeny tučně

Konfigurační

programy:

ventilové systémy

válce, FRL… 

Internetové technické nástroje:
www.rexrothpneumatics.cz

CAD soubory:

2D, 3D modely

dostupné z katalogu

Výpočtové

programy:

válce, posuvy, otoč

uchop, vakuum…

Eshop:

ceny

dostupnost

objednávky

Energetická efektivita a úspory nákladů:
inteligentní pneumatika šetří až 55% energie.

V určitých aplikacích představují energetické náklady více než polovinu celkových pořizovacích nákladů. 

Energetická efektivita 

začíná správným 

dimenzováním prvků:

1. možná úspora až 15%

Zkrácením délky hadic se 

sníží tlakové ztráty a 

redukuje zbytečný objem:

2. možná úspora až 35%

Optimální regulace tlaku 

vzduchu pomocí měření

a individuálního nastavení 

dle potřeb konkrétní 

aplikace:

3. možná úspora až 25%

V určitých aplikacích představují energetické náklady více než polovinu celkových pořizovacích nákladů. 

Zlepšení energetické efektivity proto poskytuje silný nástroj pro dlouhodobé snižování provozních nákladů 

V pneumatických systémech to znamená zamezení mrtvých objemů

► předimenzované komponenty mají vysokou spotřebu 

vzduchu a zabírají zbytečně velký prostor

► optimální je návrh prvků pomocí výpočtových programů

► úspornější konstrukce stroje s kompaktními prvky

► dlouhé hadice vytváří nebezpečí lekáží v rozvodu

► přímé umístění pracovních jednotek na místo aplikace 

redukuje nevyužitý objem vzduchu a šetří energii

► pracovní jednotky válce s ventilem kombinují dva produkty 

v jednom přístroji a umožňují univerzální použití

► nadměrná produkce stlačeného vzduchu vyžaduje 

energii, která může být ušetřena správným nastavení tlaku

► řízení tlaku v nezatíženém zpětném zdvihu šetří energii

► elektro

technologii s digitální proporcionální elektroniku ventilu, tím 

je dosaženo extrémně přesné nastavování tlaku s maximální 

spolehlivostí

Internetové technické nástroje:

CAD soubory:

2D, 3D modely

dostupné z katalogu

Výpočtové

programy:

válce, posuvy, otoč

uchop, vakuum…

Eshop:

ceny

dostupnost

objednávky

Energetická efektivita a úspory nákladů:
inteligentní pneumatika šetří až 55% energie.

etické náklady více než polovinu celkových pořizovacích nákladů. 

Výpočet nákladů:

kolik stojí provoz 

pneumatického systému 

za rok?

Technické informace:

praktická příručka,

na vyžádání dodání v

tištěné podobě zdarma

Provozní návody

Archiv

Náhradní díly

etické náklady více než polovinu celkových pořizovacích nákladů. 

ilný nástroj pro dlouhodobé snižování provozních nákladů .

o znamená zamezení mrtvých objemů, optimalizaci tlaků a snižování  ztrát.

předimenzované komponenty mají vysokou spotřebu 

vzduchu a zabírají zbytečně velký prostor

optimální je návrh prvků pomocí výpočtových programů

úspornější konstrukce stroje s kompaktními prvky

dlouhé hadice vytváří nebezpečí lekáží v rozvodu

přímé umístění pracovních jednotek na místo aplikace 

redukuje nevyužitý objem vzduchu a šetří energii

pracovní jednotky válce s ventilem kombinují dva produkty 

v jednom přístroji a umožňují univerzální použití

nadměrná produkce stlačeného vzduchu vyžaduje 

energii, která může být ušetřena správným nastavení tlaku

řízení tlaku v nezatíženém zpětném zdvihu šetří energii

elektro-pneumatické regulační ventily kombinují inovativní 

technologii s digitální proporcionální elektroniku ventilu, tím 

je dosaženo extrémně přesné nastavování tlaku s maximální 

spolehlivostí



► obsáhlý software pro tvorbu pneum. schemat

► intuitivní ovládání, není nutná CAD licence

► uživatelsky definované záhlaví výkresů

► snadné přiřazení šroubení a příslušenství k prvkům

► integrovaný výpočet spotřeby vzduchu pro
optimalizaci energetických požadavků aplikace

► zdarma na www.rexrothpneumatics.com

Nastavení programu:

1    vyhledávání schémat 3    knihovna

2    pneumatické schéma 4    náhled symbolů          6    vlastnosti

1

2

6

Scheme Editor:
pneumatická schémata 
propojena s online 
katalogem a konfigurátorem.

Drag &

Drop

5    seznam prvků

4    náhled symbolů          6    vlastnosti

3

4

5

► RYCHLÝ

► JEDNODUCHÝ

► INTUITIVNÍ



Montáž pneumatických jednotek:
zákaznicky specifická výroba.

SCU protahovací pracovní 

jednotka pro vyfukovací stroj 

na výrobu PET lahví.

Modifikované ventilové terminálové systémy.

Ventilové ovládací jednotky s CAN bus řízením a

integrovaným monitorováním tlaku nebo ventilové

terminálové systémy s přídavným přívodem vzduchu 

a oddělením kanálů jsou příklady speciálně konstruo-

vaných produktů, jejichž spektrum je tak široké jako 

aplikace samotné. Průtok od 100 do 6000 Nl/min.

Výběr nejpoužívanějších elektrických protokolů (např.

CANopen, Device Net, Ethernet, Profibus atd.)

Ovládací skříň s 

průhledovým oknem a 

kovovým zatrubkováním. 

Elektropneumatická 

ovládací skříň pro řízení 

celého automatizačního 

procesu.

Technické parametry ovládacích skříní:

► od 300 x 300 x 210 mm do 1500 x 2500 x 500 mm

► lakování dle požadavku zákazníka

► kompletní elektrické řízení včetně field bus připojení

► úprava vzduchu se všemi funkcemi (tlak., vakuum)

► integrované pneumatické a elektrické řízení

Ovládací panel s elektro 

pnematickými prvky. 

Kompaktní elektropne-

umatická regulace s 

analogovým snímáním 

pro tiskařský průmysl.

Montáž pneumatických jednotek:

jednotka pro vyfukovací stroj 

Ventilová jednotka pro

linku na výrobu lahví. 

Speciální materiál 

ochranného boxu je 

odolný proti čisticím 

prostředkům, s třídou 

krytí IP67. Jednotka 

obsahuje řízení ventilů 

integrované v tělese.

Mechatronická pracovní 

jednotka s integrovaným 

elektropneumatickým 

regulátorem tlaku, zákaz-

nicky specifickými ventily

a otočným pohonem.

Řízení systému zajišťuje 

komunikační rozhraní 

Profinet.

► integrované pneumatické a elektrické řízení

► zvýšená provozní spolehlivost a servisní intervaly

► snížené nároky na údržbu, energeticky úsporné

► zákaznické řešení, flexibilní možnosti montáže

► možnost provedení ATEX



Technická kancelář firmy poskytuje kompletní služby v oblasti projekce pneumatických systémů.Výsledkem 

je rychlý návrh systému, od cenové kalkulace až po realizaci dodávky komponentů nebo celého zařízení.

To vše v úzké spolupráci se zákazníkem.

Zajišťované jsou tyto činnosti:

Návrh řešení

Projekce – výpočty, konfigurace

Dokumentace – schéma, sestavy

Zakázka a logistika

Montáž a testování

Logistika

Projekční podpora

Pneumatické prvky jsou standardně zasílány z distribučního centra v 

dodací adresu zákazníků. Objednávky přijaté do 10:00 hod. dopoledne 

tentýž den. Po dohodě je možno nastavit v centrálním skladu minimální bezpečnostní zásobu zboží.

Dodací termíny skladových položek jsou:

Servis
Díky mezinárodnímu působení společnosti je poskytován 

kompletní servis v pobočkách po celém světě. V místním 

zastoupení firmy případně ve spolupráci s centrálním 

servisem ve výrobním závodě jsou  zajišťovány servisní 

činnosti, jako jsou  diagnostika, opravy pneumatických prvků 

a systémů. Vysoké  požadavky na kvalitu prováděných prací 

vedou k rozšiřování a modernizaci technického vybavení  

servisního pracoviště. Prioritou servisní činnosti je  

schopnost rychlé  a účinné servisní podpory zákazníků.

Dodací termíny skladových položek jsou:

dopravou STANDARD 3 – 4 pracovní dny

dopravou EXPRES letecky 1 pracovní den

služby v oblasti projekce pneumatických systémů.Výsledkem 

je rychlý návrh systému, od cenové kalkulace až po realizaci dodávky komponentů nebo celého zařízení.

Kontaktujte 
nás

Popis 
aplikace

Dodávka
Uvedení do 
provozu

zasílány z distribučního centra v Laatzenu v Německu přímo na 

přijaté do 10:00 hod. dopoledne jsou odesílány ze skladu ještě 

den. Po dohodě je možno nastavit v centrálním skladu minimální bezpečnostní zásobu zboží.

Servis
Díky mezinárodnímu působení společnosti je poskytován 

kompletní servis v pobočkách po celém světě. V místním 

zastoupení firmy případně ve spolupráci s centrálním 

servisem ve výrobním závodě jsou  zajišťovány servisní 

činnosti, jako jsou  diagnostika, opravy pneumatických prvků 

a systémů. Vysoké  požadavky na kvalitu prováděných prací 

vedou k rozšiřování a modernizaci technického vybavení  

servisního pracoviště. Prioritou servisní činnosti je  

schopnost rychlé  a účinné servisní podpory zákazníků.



Pístnicové válce

profilové, svorníkové

miniválce, kompaktní

krátkozdvižné, závitové

ISO, příslušenství

Bezpístnicové válce

s lineárním vedením

měchové válce

Otočné pohony

kyvné pohony, pístové

křídlové, svorníkové

Sensorika

snímače polohy

tlakové spínače

kontrola polohy

Ventilové systémy

ISO, Plug In, modulární

Sběrnice fieldbus

Ovládací ventily

elektricky, mechanicky,

pneumaticky ovládanépneumaticky ovládané

Bosch Rexroth Pneumatics, spol. s r.o.

Těžební 2, 627 00 Brno, Tel.: 548 126 352, fax: 548 126 354

prodej@rexrothpneumatics.com

www.rexrothpneumatics.cz

Proudové ventily

zpětné škrtící ventily

uzavírací ventily, kohouty

logické ventily

Tlakové regulátory

elektrické proporcionální

manuální přesné regulátory

pojistné ventily

Uchopování, vakuum

mechanická chapadla

bezdotyková chapadla

ejektory, vakuové přísavky

příslušenství

Úprava vzduchu

filtry, olejovače, oleje

regulátory tlaku, manometry

tlakové nádoby, mazací tuky

Šroubení, hadice

Řetězy s vnitřním ozubením

ozubené řetězy pro pohon

ozubené řetězy pro dopravu

pro automobilový průmyslpro automobilový průmysl

pro sklářský průmysl

Bosch Rexroth Pneumatics, spol. s r.o.

Těžební 2, 627 00 Brno, Tel.: 548 126 352, fax: 548 126 354

prodej@rexrothpneumatics.com

www.rexrothpneumatics.cz


