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Využijte naše zkušenosti

Kulatý, hranatý, velký nebo malý, extrémně baňatý nebo spíše štíhlý, našim 
ozubeným řetězům není žádný tvar cizí, dopravují všechny možné výrobky 
z dutého skla. A to spolehlivě, bezpečně, šetrně a hospodárně. 

Ozubené řetězy Rexroth 
Za tím vším stojí téměř 100 let 
zkušeností ve výzkumu, vývoji 
a výrobě pohonů pomocí ozubených 
řetězů. Začalo to v roce 1908 
u společnosti Westinghouse 
v Hannoveru. Naše ozubené řetězy 
se staly známými také pod 

pozdějšími názvy Wabco, 
Mannesmann, Rexroth Mecman, 
a dnes jsou nabízeny pod značkou 
Rexroth. Jako vedoucí společnost na 
trhu máme k dispozici celosvětově 
největší dodavatelský program 
ozubených řetězů pro pohon 
a dopravu. 



Jako vedoucí společnost 
v technologii tohoto oboru 
stanovujeme trendy a již více než 
50 let vylepšujeme náš výrobek 
v úzké spolupráci se sklářským 
průmyslem, abychom vyhověli stále 
rostoucím požadavkům na zvyšující 
se rychlost výroby, větší výtěžky 
a kratší odstávky. 
Vedle našich kompetentních 
výrobkových specialistů v závodě 
a našich osvědčených odbytových 
partnerů máme k dispozici díky 
příslušnosti k Bosch Rexroth AG 
celosvětovou širokou síť partnerů 
k projednávání vznikajících otázek. 
Tito partneři jsou z naší strany 
důsledně podporováni a školeni, 
aby mohli ještě lépe stát jako 
poradci ve Vaší zemi, na Vaší straně. 

 spokojenost zákazníků 
 dostupnost
 kompetence
 inovativnost
 spolehlivost

...a jistě existuje ještě více než 
těchto pět dobrých důvodů, abyste 
se rozhodli pro ozubené řetězy 
společnosti, která vede na trhu 
– společnosti Rexroth. 
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  tato nová technika zabraňuje 
stranovému vyjetí kloubových 
čepů

  výrazně větší stranová plocha 
bez ostrohranných hlav nýtů 
zabraňuje otěru stran na 
ozubeném řetězu i na vodicích 
lištách

  vnější lamely jsou tvarovány 
buď jako ozubené lamely nebo 
jako vodicí lamely

  tyto nové dopravní ozubené 
řetězy jsou s dosavadními 
provedeními plně zaměnitelné 
– bez změny nebo dodatečné 
práce kol ozubených řetězů

  obě strany ozubeného řetězu 
jsou stejné a tedy vhodné pro 
všechny směry práce

U nových dopravních 
ozubených řetězů Rexroth 
jsou ložiskové čepy laserem 
zavařeny do vnějších lamel.  
Tím odpadá přesah nýtovacích 
hlav. Ozubený řetěz má proto na 
obou stranách hladkou plochu. 
Tyto dopravní ozubené řetězy 

mohou být přímo napojeny na 
odstavovací desky stroje nebo na 
jiné předávací plechy, to znamená 
na obou stranách bez mezery. 

Kde nic nepřečnívá, tam se nemůže 
nic poškodit, což znamená zvýšení 
životnosti. 
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standardní ozubený řetěz řetěz se zaoblenými hranami lamel

síly pro příčný posun lahví
síla statického tření – lahve na vodu 0,7 l

síla kluzného tření – lahve na vodu 0,7 l

síla statického tření – pivní lahve 0,33 l

síla kluzného tření – pivní lahve 0,33 l

Dopravní ozubené řetězy 
Rexroth trvale podléhají 
dalšímu zlepšování 
Vedle optimalizace tvaru lamel 
u rozteče 1/2“ s výsledkem 
trojnásobně vyšší plochy existuje 
také dlouhá rozteč jako zvláštní 
nabídka s novým tvarem lamel 
(viz obrázek). Ve srovnání 
s vícenásobným vnějším vedením 
(multiguide) se přitom redukuje 
problém výškového opotřebení 
v důsledku otěru hrotů zubů po 
celé šířce ozubeného řetězu. Tato 
výhoda není přesto negativně 
ovlivňována menším délkovým 
prodloužením, a to díky 
minimalizaci počtu článků. 

Výhody systému kloubů Rexroth
Všechny systémy s jedním čepem 
mají až trojnásobně vyšší nárůst 
délky v důsledku kluzného tření 
a tím zvýšeného otěru uvnitř 
kloubu. Ve dvojdílném kyvném 
kloubu od Bosch Rexroth 
s kaleným kyvným a ložiskovým 
čepem dochází jen k valivému 
tření. Tím se výrazně snižuje 
opotřebení. 

Výhody zaoblení hran 
   snižuje trhliny dna lahví 
  snižuje nebezpečí převrhnutí 
lahví, které jsou k tomu náchylné

  snižuje odpor při posuvu 
skleněného zboží

  zlepšuje kluznost
Naše ozubené řetězy jsou stále 
optimalizovány. Přitom vycházíme 
z Vašich zkušeností a z požadavků 
praxe. 

Neustálá optimalizace
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Znaky odlišných provedení

ložiskový čep kyvný čep rozteč ozubené lamely 1/2“

12,7

6,
4 12

,8

25,4

6,
2 12

,6

kyvný čepložiskový čep rozteč ozubené lamely 2 x 1/2“

profilový čep

4,
5 10
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12,7

rozteč ozubené lamely 1/2 “

Oba tyto druhy ozubených řetězů 
tvoří s dvojdílným kyvným 
kloubem celkově dopravní ozubené 
řetězy s nejmenším prodloužením 
způsobovaným otěrem, a které díky 
optimalizaci tvaru lamel mají 
zvětšenou kluznou plochu.
 
Všechny tvary provedení je možné 
standardně dodávat v následujících 
variantách: 

  volnější montáž lamel 
s distančními podložkami 
nebo pouzdry

  těsná montáž lamel

Další provedení pro zvláštní 
aplikace:  

  ozubené řetězy se zabroušenou 
zadní stranou pro nejmenší 
lahve ke zlepšení jejich stání 
(na zvláštní přání také 
oboustranně broušené)  

  lamely z ušlechtilé oceli 
(1.4301) pro čistá dna lahví 
u farmaceutických skleněných 
nádob

  keramické uložení pro lepší 
tepelnou izolaci při výrobě 
křišťálového skla

 Normální rozteč 1/2“ 

 dá se použít i u malých výrobků ze skla 
 použití zejména u příčných pásů 
 u malých průměrů zatáčení 
 kompaktní, zatížitelné provedení s dlouhou životností

 Nízké provedení 1/2“ 

 extrémně velká úložná plocha na straně zubů 

 robustní provedení s jedním profilovým čepem 
 redukovaná výška lamel 
 lze dodat zvláštní provedení bez tuhé zadní strany 

 TRILEG nebo dlouhá rozteč 2 x 1/2“ 

 menší prodloužení v důsledku otěru 
 menší odběr tepla / menší nebezpečí vzniku trhlin na dně sklenic 
 menší výkon pohonu a ulehčení montáže díky snížení váhy 
 je možný větší přívod chladného vzduchu přes větší otvory mezi lamelami 



Způsoby vedení

Ozubené řetězy jsou obecně na kole 
ozubeného řetězu centrovány 
pomocí lamel bez zubů, tak zvaných 
vodicích lamel. Obvykle mají 
všechny způsoby vedení své 
oprávnění, přičemž za určitých 
okolností nemusí být vodicí lamely 
u dopravních ozubených řetězů 
vůbec použity. 
Kontaktujte nás! 

Samozřejmě můžeme dodat všechny 
způsoby vedení za stejných 
podmínek. Prosíme, uveďte nám 
u všech variant vnějšího vedení 
šířku kola! 

 Vnitřní vedení 

Ozubený řetěz má ve svém středu jednu řadu s vodicími lamelami, 
které zabíhají do vodicí drážky v kole a tím centrují ozubený řetěz. 

 Univerzální provedení, které se dá použít bez závislosti na použité šířce kola. 

 Vnější vedení 

Ozubený řetěz má na vnější části vždy jednu řadu vodicích lamel, 
které se pohybují kolem zubů kola a které ozubený řetěz centrují. 

 Je možné provést absolutně homogenní umístění lamel ve středu ozubeného řetězu.  
 Je potřebné provést přizpůsobení na šířku kola. 

 Vícenásobné vnější vedení (multiguide)

Tento ozubený řetěz má vždy několik řad vodicích lamel, 
které se pohybují kolem zubů kola a které centrují ozubený řetěz. 

 Snížení výškového opotřebení.
 Je možná absolutně homogenní montáž lamel ve středu ozubeného řetězu.  
 Je potřebné provést přizpůsobení na šířku kola.
 Zvýšení váhy řetězu. 
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Dopravní ozubené řetězy 1/2“

 Svařeno laserem – lamely 2 mm   Nýtováno – lamely 1,5 mm   Všeobecně 

  Max.  Váha   Max. pracovní Max. celková Váha       Jmenovitá  Šířka 
 Označení šířka bg [kg/m] Označení šířka  ba šířka bg [kg/m] šířka  kola b

 RS-100-CL 98,1 4,7 KTS 3100 90,8 96,4 4,0 100 100
 RS-115-CL 115,7 5,8 KTS 3115 115,8 121,4 5,1 115 120
 RS-125-CL 122,9 6,2 KTS 3125 121,0 124,5 5,3 125 130
 RS-140-CL 137,3 6,9 KTS 3140 132,4 139,0 5,9 140 145 
 RS-150-CL 151,7 7,6 KTS 3150 147,0 153,0 6,4 150 155
 RS-175-CL 173,3 8,7 KTS 3175 175,3 180,9 7,5 175 180
 RS-200-CL 202,1 10,0 KTS 3200 196,0 201,6 8,6 200 205
 
 RT-100-CL 97,9 6,4 KTSS 3100 90,8 96,4 5,2 100 100
 RT-115-CL 114,3 7,5 KTSS 3115 114,0 120,0 6,7 115 120 
 RT-125-CL 126,6 8,3 KTSS 3125 122,0 127,6 7,1 125 130 
 RT-140-CL 138,9 9,1 KTSS 3140 134,6 140,0 7,8 140 145 
 RT-150-CL 151,2 10,0 KTSS 3150 147,0 152,7 8,5 150 155 
 RT-175-CL 175,8 11,6 KTSS 3175 172,2 177,8 9,9 175 180 
 RT-200-CL 200,4 13,2 KTSS 3200 198,8 204,4 11,5 200 205

 

Rozměry v mm 

Dopravní ozubené řetězy s normální roztečí 1/2“
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Dopravní ozubené řetězy 2 x 1/2“

Dopravní ozubené řetězy s dlouhou roztečí 2 x 1/2“ 

 Svařeno laserem – lamely 2 mm   Nýtováno – lamely 1,5 mm   Všeobecně 
  
   Max.   Váha    Max. pracovní   Max. celková   Váha  Jmenovitá  Šířka
 Označení šířka bg [kg/m] Označení šířka ba šířka bg [kg/m] šířka  kola b

 ES-100-CL 98,1 2,7 KLS 3100 91,0 96,0 2,5 100 100
 ES-115-CL 115,7 3,3 KLS 3115 112,7 118,3 3,0 115 120 
 ES-125-CL 122,9 3,6 KLS 3125 122,0 126,6 3,3 125 130
 ES-140-CL 137,3 4,0 KLS 3140 135,0 140,0 3,6 140 145  
 ES-150-CL 151,0 4,3 KLS 3150 147,0 152,0 3,9 150 155  
 ES-175-CL 173,3 5,0 KLS 3175 170,0 175,0 4,6 175 180  
 ES-200-CL 202,1 5,8 KLS 3200 196,0 201,6 5,3 200 205  

 ET-100-CL 97,9 3,8 KLSS 3100 89,3 94,3 3,5 100 100  
 ET-115-CL 114,3 4,5 KLSS 3115 115,8 121,4 4,4 115 120  
 ET-125-CL 126,6 4,8 KLSS 3125 120,5 126,0 4,7 125 130  
 ET-140-CL 138,9 5,5 KLSS 3140 132,0 138,5 5,2 140 145  
 ET-150-CL 151,2 5,9 KLSS 3150 147,0 152,7 5,7 150 155  
 ET-175-CL 175,8 6,9 KLSS 3175 172,2 177,8 6,6 175 180   
 ET-200-CL 200,4 7,9 KLSS 3200 197,5 203,1 7,7 200 205

Provedení TRILEG má stejné rozměry.

Rozměry v mm; informace k objednávkám a vysvětlivky k uvedeným ozubeným řetězům viz následující strana.
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Informace pro objednávání 
Standardní ozubené řetězy 
uvedené v tabulkách představují 
výběr z našeho dodavatelského 
programu. 
Přitom laserem svařované ozubené 
řetězy mají jako zvláštnost navíc 
zaoblení hran a společně s tím 
použití lamel o síle 2 mm. To má 
vedle zvětšení úložných ploch 
i přes zaoblení hran výhodu větší 
mezery pro chladný vzduch při 
těsné montáži ozubených řetězů. 
Při volnější montáži lamel se dále 
používají podložky o síle 1,5 mm. 
Tím je šířka mezery jen 
nepodstatně větší. 

Je možné použít pouze sudé 
počty článků (počet roztečí).

Dopravní ozubené řetězy se 
dodávají otevřené s jedním 
nýtovacím spojem. U dopravních 
ozubených řetězů svařovaných 
laserem se jako servisní balíček 
dodávají navíc dva další nýtovací 
spoje. Spojů pomocí závlaček je 
třeba se vyvarovat z důvodů na 
jedné straně přesahující hlavy 
závlačky. 

Výrobní tolerance pro šířku 
ozubených řetězů činí 
u standardních provedení -1 %.

2.  jmenovitá 
šířka 

4.  způsob vedení 
Nabídka: A = vnější vedení

1. provedení 
KTSS = normální rozteč 1/2“, těsná montáž
KTS  = normální rozteč 1/2“ s distančními podložkami 
KLSS = dlouhá rozteč 2 x 1/2“, těsná montáž
KLS = dlouhá rozteč 2 x 1/2“ s distančními podložkami
KT = nízké provedení 1/2“, těsná montáž

Všechny ozubené řetězy, kromě nízkého provedení (přímé nýtování), 
jsou vyráběny pomocí nýtování s nýtovacími podložkami, 
pokud si zákazník výslovně nepřeje jiné provedení. 

3

Prodejní označení řetězů s tloušťkou lamely 1,5 mm 

5. druh spoje
R = nýtovaný
L = svařovaný laserem
D = přímo nýtovaný

Prodejní označení řetězů s tloušťkou lamely 2 mm 

3.  jmenovitá 
šířka

2. způsob montáže
T = těsná montáž
S = podložky
B = pouzdra
C = čisticí podložky

4. způsob vedení
C = vnitřní vedení 
S = vnější vedení
M =  vícenásobné 

vnější vedení
W = bez vedení

1. tvar lamel
R = normální rozteč 1/2“
E = dlouhá rozteč 2 x 1/2“
T = verze TRILEG 2 x 1/2“
L = nízké provedení 1/2“
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Kola ozubených řetězů
Dopravní ozubené řetězy ve 
sklářském průmyslu se obvykle 
pohybují na kolech ozubených 
řetězů s roztečí 1/2“. 
Přitom normální rozteč a dlouhá 
rozteč mají identický profil ozubení, 
zatímco pro nízké provedení se 
používá vlastní profil ozubení. 
Výroba kol se provádí, pokud je 
to technicky možné, podle představ 
zákazníka. Provedení ozubení se 
přitom upraví podle způsobu vedení 
vybraného ozubeného řetězu. 
Prosíme Vás, abyste u náhradních 
kol pro používané řetězy s vnějším 
vedením uváděli typ a dosavadní 
šířku ozubení. 

Pro konstantní výšku pásu na 
předávacích místech nabízíme 
zákaznicky specifická řešení 
pro vratné válečky bez ozubení, 
které co do vnějšího průměru 
s ozubeným řetězem odpovídají 
dosud použitým kolům. Vedení 
řetězu se může provádět pomocí 
kalených okrajových kotoučků 
umístěných na obou stranách. 
Tady je nutno brát ohled na 
celkovou šířku ozubeného řetězu. 
Vratné válečky s postranními 
kotouči mají ve spojení s laserem 
svařovanými dopravními 
ozubenými řetězy výrazně vyšší 
životnost díky snížení otěru. 
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Rozměry kol ozubených řetězů
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Materiály 
  ocel C45 s kalenými boky zubů 
jako standardní materiál 
s osvědčenou odolností vůči 
otěru

  tvárná litina GGG-60 s kalenými 
boky zubů, zejména pro velké 
počty zubů, např. 84 zubů, pro 
maximální životnost 
(alternativně lze použít GG-25)

  nástrojová ocel (vakuově kalená) 
pro podstatně vyšší životnost na 
příčných pásech s extrémním 
teplotním zatížením, bez jinak 
obvyklých ztrát tvrdosti, ke 
kterým dochází u kol z normální 
oceli 

Pokud kromě uvedených 
potřebujete jiné materiály, 
prosíme Vás o poptávku. 

Správný vnější průměr kola 
ozubeného řetězu s řetězem, který 
se pohybuje po obvodu, v novém 
stavu, se stanoví pomocí průměru 
roztečné kružnice: 

Průměr roztečné kružnice: 

Dmax = d0 + X
s opravným faktorem   X =
u normální rozteče      X = 12,8
u dlouhé rozteče          X = 12,8
u nízkého provedení    X = 11,2

Kola se správným ozubením jsou 
předpokladem pro bezpečnou 
funkci a dlouhou životnost 
ozubených řetězů. Při použití 
cizích kol odpadá záruka za 
ozubené řetězy. 

Průměr hlavové kružnice:
 Počet   Rozteč    Počet  Rozteč
 zubů   zubů
 z 1/2” z 1/2”
 17 67,9 54 218,0
 18 72,0 55 222,1
 19 76,1 56 226,1
 20 80,1 57 230,1
 21 84,2 58 234,2
 22 88,3 59 238,2
 23 92,3 60 242,3
 24 96,4 61 246,3
 25 100,5 62 250,4
 26 104,5 63 254,4
 27 108,6 64 258,5
 28 112,7 65 262,5
 29 116,7 66 266,6
 30 120,8 67 270,6
 31 124,8 68 274,6
 32 128,9 69 278,7
 33 133,0 70 282,7
 34 137,0 71 286,8
 35 141,1 72 290,8
 36 145,1 73 294,9
 37 149,2 74 289,9
 38 153,2 75 303,0
 39 157,3 76 307,0
 40 161,3 77 311,0
 41 165,4 78 315,1
 42 169,4 79 319,1
 43 173,5 80 323,2
 44 177,5 81 327,2
 45 181,6 82 331,3
 46 185,6 83 335,3
 47 189,7 84 339,4
 48 193,7 85 343,4
 49 197,8 86 347,5
 50 201,8 87 351,5
 51 205,9 88 355,5
 52 209,9 89 359,6
 53 214,0 90 363,6
   Rozměry v mm. 

d0 = 
12,7

sin (180 °/z)

Nejmenší počty zubů:  
  normální rozteč a nízké 
provedení – 17 zubů

  dlouhá rozteč – 26 zubů, 
má se však dávat přednost 
počtu nejméně 35 zubů

Větší počty zubů snižují polygonní 
efekt a obecně vedou ke snížení 
prodloužení délky způsobeného 
otěrem. Teoreticky je ovšem 
u normální rozteče možných také 
jen 13 zubů.
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Používejte pouze sudé počty článků. 
V opačném případě vzniká na místě 
spoje stranové přesazení mezi oběma 
konci. Normálně zanýtované ozubené 
řetězy jsou uzavřené nýtovaným 
spojem a dají se na libovolném místě 
otevřít odbroušením jedné hlavy 
nýtu. Pro opětovné uzavření je třeba 
použít nový nýtový spoj. Pro ozubené 
řetězy s přímým nýtováním nebo 
laserovým svařováním platí 
následující manipulace:

Uzavření 
  Oba konce přiložit k sobě 
a uzavřít je přiloženým 
nýtovým spojem. 

  U ozubených řetězů 
svařovaných laserem navíc 
obrousit eventuální přesah 
hlavy nýtu na vnějšku lamely. 

Jednoduchá montáž a správné 
zkracování ozubených řetězů

Zkrácení
Obrázek 1: 

  Rozražení sváru úderem na čelní 
stranu čepů (pokud je možné, 
oboustranně přesazeně, takže 
vždy 1 ložiskový čep zůstane 
spojený s jednou svařovanou 
lamelou).

Obrázek 2:
  První ložiskový čep odstranit 
i se spojenou navařenou lamelou 
a nahradit ložiskovým čepem 
pro nýtovací spoj. 

  Kyvný čep nemusí být měněn. 
  Druhý ložiskový čep rovněž 
odstranit, a to i s přivařenou 
lamelou. 

  Zanýtovat. 
Obrázek 3:

  Odměřit potřebnou délku a zde 
rozdělit oba sváry na jedné straně 

(rozrazit lamelu nebo úderem 
důlčíku na čelní straně). 

Obrázek 4:
  Odstranit svařovanou lamelu 
i s oběma kyvnými klouby.  

  Odstranit jednotlivé díly, 
jednotlivé lamely i celý kus.  

Obrázek 5:
  Vzniklé nesouhlasné konce 
ozubeného řetězu zasunout 
do sebe tak, aby se otvory kryly. 

Obrázek 6:
  Nýtovací spoj zasunout (nejprve 
ložiskový čep s podložkou, 
potom kyvný čep). 

  Zanýtovat a obě nýtovací hlavy 
obrousit, dokud nebudou lícovat 
s vnější plochou svařovací 
lamely.  

obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3

obrázek 4 obrázek 5 obrázek 6



14

Montáž a údržba

V důsledku tvarově provedeného 
mechanizmu pohonu není 
potřebné žádné předpětí 
dopravního ozubeného řetězu. 
Pohon je nutno umístit ve směru 
tahu, aby řetěz nebyl odsunován, 
nýbrž tažen, a tedy aby doléhal bez 
vydutí a vln. Pro dodatečné napnutí 
mají být řetězová kola horizontálně 
přestavitelná. Prodloužení řetězů 
způsobované otěrem nebo tepelnou 
roztažností nesmí způsobit žádné 
problémy s délkou. Toto roztažení 
musí být schopné se samo 
kompenzovat! Tohoto efektu 
samočinného napínání se dosáhne 
průvěsem řetězu na asi 1 m délky za 
poháněcím kolem. Jestliže je průvěs 
větší, je možné seřídit vzdálenost os 
nebo ozubený řetěz zkrátit. 
Dopravní ozubené řetězy jsou na 
zadní straně relativně tuhé a nesmí 
být násilně přes zadní stranu 
ohýbány. Pro pásy s tvarem „S“, 
resp. s vedením pásu je možné 
dodat ozubené řetězy ve zvláštním 
nízkém provedení. Předávání z pásu 
stroje na příčný pás vyžaduje 
jednotné výšky pásů. Toho se 

dosahuje pomocí převáděcích 
válečků bez ozubení na příčném 
pásu. Kluzné lože přejímá stranové 
vedení řetězového pásu mezi oběma 
řetězovými koly. Jednostranný ohřev, 
např. na příčném pásu před chladicí 
pecí, může způsobovat stranové 
vykřivení pásu a silné tření na 
postranních kolejničkách. 

Opatření proti stranovému otěru
  kluzné lože rozdělit do segmentů 
a v poloze, kdy jsou segmenty 
v úhlu, lože vyrovnat podle 
zahnutí pásu 

  dopravní ozubené řetězy bez 
nýtovacích hlav = laserem 
svařované ozubené řetězy 
s hladkými vnějšími plochami

Mazání 
Na horkém konci by se pokud 
možno nemělo provádět 
domazávání. Na ozubený řetěz se 
nesmí používat žádný tuk na formy. 
Takový tuk by vyplnil mezery 
u lamel, vytvrdnul a pás by potom 
přestal být pohyblivý. 

Používejte pouze taková maziva, 
která jsou teplotně stabilní nebo 
která se beze zbytku odpaří. 

Je důležité provést mazání před 
přerušením provozu a ochlazením 
ozubeného řetězu: tekutým 
mazivem se opatří povrch a tím 
se zabrání tvorbě rzi a zatuhnutí 
řetězových pásů. 

Doba užití dopravních ozubených 
řetězů na horkém konci je závislá 
na délce pásu, teplotě, rychlosti 
a stupni znečištění. 

Směrné hodnoty: 
  pásy stroje, cca 5 roků 
  příčné pásy, cca 2 roky
  pásy na studeném konci, 
několikanásobek těchto hodnot
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Inovace 
a zajišťování kvality 

Již geniální Leonardo da Vinci 
skicoval ozubený řetěz.  
Jemu ovšem chyběly technické možnosti 
pro realizaci. 

V našem vývoji a konstrukci jsme tato zařízení 
vytvořili. 
Pomocí nejmodernějších zařízení a speciálních 
výpočetních programů vyvíjíme zlepšené 
systémy kloubů a nové tvary lamel. 

Pro výrobu a kontrolu ozubených řetězů a kol 
ozubených řetězů máme k dispozici všechna 
nezbytná zařízení a rovněž speciální stroje z části 
vyvinuté podle vlastních koncepcí, a rovněž 
vyškolený a prakticky zkušený personál. 

Cílem našich vývojových prací je neustálá 
optimalizace tvarů, abychom dosáhli ještě 
vyššího přenosu výkonu a dále zlepšili již dobře 
známou nízkou hlučnost ozubených řetězů. 

Náročné řady testů a dlouhodobé zkoušky 
prověřují vyvinuté prototypy do detailu. 
Systém řízení kvality podle EN ISO 9001 
a certifikát ekologického auditu je pro nás 
samozřejmostí. 

Požadavky a přání 
našich zákazníků 
jsou rozhodujícími 
impulsy pro stále 
nové optimalizace. 

Vývoj a výroba 
spolu při zlepšování 
ozubených řetězů 
úzce spolupracují.

To, co platí pro precizní způsob 
práce ozubených řetězů, 
je samozřejmě také měřítkem pro 
naše vývojové a výrobní postupy. 
Nekompromisně přesně. 
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