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Společnost PK servis technické součásti s.r.o. je nejvýznamnějším partneremdistributorem výrobce klínových a ozubených řemenů a řemenic MEGADYNE s.r.l.
v České republice.
MEGADYNE= distribuční kontinentální síť po celém světě a vůdčí osobnost na trhu
polyuretanových a gumových řemenů.
PK SERVIS= distributor, zaručující zákazníkům prvotřídní lokální servis ozubených a
klínových řemenů. Společnost, která podporuje inovativní řešení při vývoji nových strojů a
zařízení, osazených pohony (ozubené řemeny, klínové řemeny, řemenice).

Díky výborným skladovým zásobám výrobků pro přenos hnací síly jsme schopni vyřídit
objednávku do 48 hodin. Naší prioritou je konkurenceschopná cena na trhu. Školení
pracovníci Vám rádi pomohou s výběrem nejvhodnějšího typu řemenového
převodu. Vyzkoušejte, zeptejte se, rádi Vám to dokážeme!
Proč nakupovat řemeny, řemenice on-line na řemeny.cz ?
dodávky přesně na čas "Just in Time"
nákup z prověřeného autorizovaného zdroje s mnohaletými zkušenostmi
certiﬁkát doloženosti původu zboží (výroba Itálie, Španělsko, Německo, Francie, USAžádný No-Name výrobek Made in China či honosně znějících značek s nejasným
původem místa výroby)
možnost zřízení konsignačního skladu
snížení skladových zásob
eliminace nedostatku sortimentu
žádné prostoje kvůli nedostatku dílů
technická podpora a vhodné doporučení konkrétního řemene či řemenice pro
zákazníka

ŘEMENY, ŘEMENICE
MEGADYNE= distribuční kontinentální síť po celém světě a vůdčí osobnost na trhu
polyuretanových a gumových řemenů
PK SERVIS= distributor, zaručující zákazníkům prvotřídní lokální servis ozubených a
klínových řemenů a řemenic. Společnost, která podporuje inovativní řešení při vývoji
nových strojů a zařízení, osazených pohony ( ozubené řemeny, klínové řemeny, řemenice ).
Výhody řemenů a řemenic MEGADYNE:
nízké pořizovací náklady při zachování nejvyšších standardů kvality
certiﬁkace ISO 9001, ISO 14001
výroba řemenů a řemenic výhradně v zemích EU ( Itálie, Španělsko, Francie, Německo
) a USA
výborná dostupnost řemenů a řemenic díky velmi dobrým skladovým zásobám v
rámci CZ
dodávky klínových řemenů, ozubených řemenů a speciálních řemenů v metráži či ve
svařovaném provedení MEGALINEAR do 24 h od objednání
zvýšení efektivnosti strojního zařízení
snadná montáž a demontáž řemenů a řemenic z důvodu kvality
sadování všech klínových řemenů z výroby
Novinka

Skládané řemeny Accu-Link
výroba skládaných řemenů v závodě Megadyne USA na základě současných
požadavků zákazníků.
Výrazný cenový rozdíl proti konkurenčním řemenům
Výhody: materiál z vysoce kvalitní textilie s výbornými technickými parametry. Použitá
jedna vrstva vylučuje problémy s oddělením jednotlivých vrstev, které používají ostatní
výrobci. Použitím nové hi-tech textilie řemeny vykazují vyšší hodnoty pevnosti v tahu a také
lepší ﬂexibilitu v porovnání s konkurenčním produktem přesně dle požadavku trhu, pro
které Megadyne začal skládané řemeny vyrábět.

Řemeny MEGALINEAR
oproti konkurentům dodáváme řemeny, svařované na profesionálním svařovacím
zařízením, které je jediné svého druhu v České republice
Megadyne používá při svařování řemenů vlastní metodu spojování řemenů
Odlišnost při procesu svařování je zejména v nastavení tlaku a teplot, což jsou dvě základní
veličiny, které ostatní konkurenční společnosti nejsou schopni díky nižším nárokům na
vlastní svařování docílit.
Tlak je velmi důležitá veličina, která následně tvoří výsledný efekt pevnosti spoje řemenu.
Tlak se totiž přímo podílí na tvorbě krystalové mřížky polyuretanu. Zařízení Megadyne
pracuje při tlaku 40 atm a při ochlazování 60-80 atm. Tento tlak při ochlazení zajistí, že
naše spoje jsou velmi pevné.
Dalším nezanedbatelným rozdílem v metodě svařování je nanášení povrchových vrstevhlavně AV2a AVAFC. Společnost Megadyne vyrábí řemeny již s extrudovaným povrchem

přímo na řemenu již z výroby.
Výhodou takovéhoto řemenu je to, že není vytvořen lepením ze dvou částí. Tyto řemeny
svařujeme také jako monolit- tudíž rovnou i s povrchovou vrstvou.
Řemeny MEGALINEAR PU v metráži se nachází v Itálii, což zaručuje stabilní kvalitu produktů.

PÁSY INTRALOX - ... katalog Intralox ke stažení
Společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o. nově nabízí transportní modulární pásy
holandského výrobce Intralox.
Intralox je celosvětovým lídrem ve výrobě modulárních plastových pásů.
Pásy Intralox jsou jedinečným řešením na místech, kde nelze aplikovat klasické transportní
pásy.
Nabízíme kompletní dodávku modulárních pásů dle požadavku zákazníka.
Použití: výrobní linky v potravinářském průmyslu, segmentu automotiv a industri,
zemědělství, tiskařský průmysl, tabákový průmysl, dřevozpracující průmysl a též např. v
oblasti sportu- lyžařské vleky- pohyblivé podlahy.
Modulární pásy dodáváme v různých typech materiálu v návaznosti na problematiku
prostředí ( chemická odolnost aj. ).
Intralox nabízí detailně zpracované provedení vč. barevně odlišných krajů vč. pracovního
povrchu strany ( pogumování, struktura, unašeče apod. )
Pro bližší info nás prosím kontaktujte.

Prodej řemenů, řemenic on-line
e-shop pro velkoobchod Řemeny.cz.

Přehled produktů:
Klínové řemeny
Poly-V drážkové řemeny
ISORAN synchronní řemeny
Neoplenové lineární řemeny
Řemeny MEGAFLAT
Řemeny MEGAPOWER
Řemeny MEGALINEAR
Řemeny MEGAFLEX
Řemeny MEGARIB
Řemeny se speciální roztečí
Řemeny s povrchovou úpravou a proﬁlem
Řemenice, upínací desky

Hlavní Katalog Megadyne Stáhnout (2,2 MB)

Megapower - PU nekonečné ozubené řemeny Stáhnout (3,2 MB)
Megaﬂex - Manuál pro výpočet PU řemenů Megaﬂex Stáhnout (6,1 MB)
Megalinear - Manuál pro výpočet PU řemenů Megalinear Stáhnout (3,9 MB)
Přehled produktů - Všeobecný katalog produktů Stáhnout (12,1 MB)
Megaﬂat - Ploché nekonečné řemeny Stáhnout (2,0 MB)
Megapulley - Katalog řemenic Stáhnout (2,4 MB)
Megaweld Stáhnout (4,9 MB)
Poly-V řemeny - Gumové Poly-V řemeny Stáhnout (4,7 MB)
Megapaint - Speciální řemeny v bezsilikonovém provedení Stáhnout (1,0 MB)
RPP Platinum - Manuál pro výpočet řemenů ISORAN RPP PLATINUM Stáhnout (43 kB)
Klínové řemeny - Výpočtový katalog pro klínové řemeny Stáhnout (6,4 MB)
Accu-Link Stáhnout (61 kB)
MEGABLUE Stáhnout (1,7 MB)
Isoran Synchronous Belts Stáhnout (3,5 MB)
Open End Synchronous Belts - Řemeny v metráži Stáhnout (5,5 MB)
Leták produktů Stáhnout (4,3 MB)
Linea GOLD - Nová řada klínových řemenů Stáhnout (2,2 MB)
Mlýnské řemeny Stáhnout (5,4 MB)
Oleostatic Gold Stáhnout (983 kB)
Platinum Stáhnout (1,4 MB)
Specialty Belting Stáhnout (961 kB)
Megaconvey - Dopravníkové pásy Stáhnout (3,1 MB)
Automotive and tire - Řemeny pro automobilový průmysl Stáhnout (3,4 MB)
Packaging industry - Balící linky Stáhnout (1,3 MB)
RPP Steel - Řemeny RPP s ocelovými kordy Stáhnout (720 kB)
Isoran SILVER2 - Řemeny Isoran SILVER2 Stáhnout (492 kB)
Megalinear GW Stáhnout (664 kB)
Food Conveyor belts - Dopravníkové pásy pro potravinářství Stáhnout (802 kB)
Megapower2 - Řemeny Megapower2 Stáhnout (346 kB)
Food contact belts - Řemeny a pásy pro potravinářství Stáhnout (482 kB)
Instalace, skladování a údržba řemenů Stáhnout (2,3 MB)
Teoretická životnost řemenů Stáhnout (211 kB)
Megalinear QST - Speciální řemeny Megalinear Stáhnout (394 kB)

