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úkolů v automatizaci dopravy: 
Ozubené řetězy od Rexroth

Dopravní ozubené řetězy Rexroth pro automatizaci
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Flexibilní řešení Vašich úkolů při dopravě: 
Ozubené řetězy od Rexroth
Ať už jsou díly surové nebo jemně opracované, lehké nebo těžké, malé nebo velké, 
neskladné nebo kulaté – naše ozubené řetězy dopravují výrobky, díly i materiály 
bezpečně a spolehlivě. Dopravní ozubené řetězy Rexroth zajistí Váš úspěch ve 
všech oblastech. 

Technická mnohostrannost dopravních ozubených řetězů zahrnuje rozsáhlou oblast 
užití. Ať už jde o těžký provoz, dopravu malého nebo velkorozměrového zboží, 
opracovaných nebo neopracovaných dílů, dokonce i pro citlivé součástky je ozubený 
řetěz hospodárným řešením. 
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Ozubené dopravní řetězy Rexroth
Variabilní sestava ozubeného 
řetězu zaručuje optimální provedení 
daného dopravního úkolu. Díky 
velkému počtu tvarů lamel, který je 
k dispozici, je v mnoha případech 
možné provést fi xování 
dopravovaného zboží bez dalších 
přípravků přímo na pásu 
ozubeného řetězu. Jestliže je to 
potřebné, mohou být na dopravní 
pás bez komplikací upevněny také 
přídavné zvláštní lamely k uchycení 
dopravovaných dílů. Podle druhu 
a tvaru leží výrobky přímo na 
ozubeném řetězu, který je k tomu 
zvlášť upravený a který může být na 
zvláštní požadavek také opatřen 
broušeným povrchem. Neskladné 
díly mohou být dopravovány na 
požadované místo pomocí držáků 
zboží nebo na paletách ze dvou 
úzkých větví ozubeného řetězu. 
Souhrnně je zřejmý – především 
u komplikovaných geometrických 
tvarů, např. u vysoko umístěného 
těžiště – rovnoměrný a měkký 
chod ozubeného řetězu, který je 
třeba zvlášť zdůraznit. 

Pro správnou volbu provedení 
ozubeného řetězu jsou k dispozici, 
v závislosti na váze dopravovaného 
zboží a na vlivech okolí, různé 
rozteče, tvary lamel a materiály. 
Zejména při vysokých hmotnostech 
dopravy se výrazně ukazují výhody 
pásů z ozubených řetězů, přičemž 
pro snížení stlačení plochy mohou 
být zvoleny také ozubené řetězy se 
zkrácenými zploštělými zuby lamel. 
Tato provedení poskytují díky větší 
úložné ploše příslušným způsobem 
odpovídající kluzné vlastnosti. 
Nezanedbatelný přírůstek délek 
u kloubových řetězů z oceli je 
minimalizován charakteristickým 
dvojdílným kyvným kloubem 
Rexroth. Naše znalosti snižují Vaše 
náklady na obstarávání náhradních 
dílů díky významně delším 
intervalům výměn. 

Dopravní ozubené řetězy Rexroth 
Vám pomohou rozhodujícím 
způsobem zvýšit životnost Vašeho 
dopravního zařízení, podstatně 
snížit doby odstávek a tím zajistit 
hospodárnou výrobu. 
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Dopravní systém s mnoha přednostmi
Pomocí ozubených řetězů pro transportní a kombinovaná zařízení zajišťujeme 
optimální provedení dopravních pásů. Rexroth má v této oblasti rozsáhlé 
zkušenosti. Hospodárná a pro uživatele výhodná řešení jsou přitom v popředí naší 
dopravní techniky, která je z hlediska životnosti a použití dosud nepřekonaná. 

Dopravní ozubené řetězy Rexroth 
pracují bez prokluzování 
a dopraví každý díl v předem 
vypočítaném okamžiku na 
požadované místo 
Podle druhu a tvaru dopravovaných 
dílů leží tyto díly buď přímo na 
větvích řetězů nebo na paletách 
resp. na speciálních uchycovacích 
přípravcích integrovaných do 
ozubeného řetězu. K tomu je 
k dispozici více než 500 různých 
lamel s unašeči.  

Dopravní ozubené řetězy 
Rexroth: 

  díky konstrukci ozubeného 
řetězu lamelovým způsobem 
šetří místo a jsou proměnlivé 
co do tvaru i šířky

  díky evolventnímu ozubení jsou 
bez prokluzu a s minimálním 
hlukem 

Problémy, kterých je možné se vyvarovat u různých dopravních systémů s …

  vysoká funkční bezpečnost 
a dlouhá životnost díky 
nepatrnému otěru 

  vysoká mnohostrannost daná 
sestavou specifickou podle 
použití

  velká úložná plocha a nepatrná 
redukce plochy díky 
speciálnímu tvaru lamel

  vysoká odolnost vůči teplotám 
a podmínkám okolí daná použitím 
vysoce hodnotných materiálů

  jednoduchá montáž/demontáž 
umožněná specifi ckou 
konstrukcí ozubeného řetězu 

  nepatrný otěr dopravovaného 
zboží díky vysoce hodnotnému 
povrchu  

  tvarované unašeče umožňující 
dopravu díky tvaru lamel nebo 
pomocí speciálních provedení 

  

… pásy 
- poškození kvůli dílům s ostrými hranami
- vysoké opotřebení
- nedostatečná tepelná a chemická stálost
- špatná možnost oprav
- náročná montáž
- velký průměr válečků
- velká konstrukční šířka
- vysoké síly pro předpětí

… válečkovými drahami 
- vysoká hlučnost za chodu
- velmi malá přesnost
- kolísající dopravní výška
- velký počet jednotlivých pohonů
- nelze použít tvarové unašeče
- omezení přístupnosti
- velmi malá úložná plocha
- nejsou konstrukční varianty

… válečkovými řetězy 
- velmi malé přizpůsobení konstrukční šířky
- velmi malá úložná plocha
- značné stlačení plochy
- značný otěr při provozu v prachu
- nelze použít současný odběr zásob
- nerovnoměrný a vysoký nárůst délek
- špatná rovnoměrnost chodu
- velký průměr kol

Ozubené řetězy Rexroth – maximální mnohostrannost jako modulární systém.
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S optimalizovanou 
technikou
Dopravní ozubené řetězy Rexroth 
poskytují stále další zlepšení

  Nový tvar lamel pro dlouhé 
rozteče dopravních ozubených 
řetězů TRILEG (viz obrázek)

–  mnohem menší výškové 
opotřebení při otěru na špičkách 
zubů podél celé šířky ozubeného 
řetězu

–  o 30% snížené tlakové a kluzné 
namáhání

–  zachování výhody nepatrného 
nárůstu délky dopravních 
ozubených řetězů s dlouhou 
roztečí díky minimalizaci počtu 
kloubů

  U dopravních ozubených řetězů 
Rexroth jsou ložiskové čepy 
ve vnějších lamelách svařovány 
laserem 

–  hladké plochy na obou stranách. 
Dopravní ozubené řetězy mohou 
být vedeny přímo ve vodicích 
lištách, protože odpadá přesah 
hlav nýtů.

–  zvýšení životnosti – kde nic 
nepřesahuje, nemůže se nic 
poškodit! 

–  nedochází ke stranovému 
vybočování čepů kloubů

–  žádný stranový otěr u ozubeného 
řetězu a vodicích lišt z důvodu 
výrazně větší stranové plochy 
bez   ostrohranných hlav nýtů

–  tyto nové dopravní ozubené 
řetězy jsou plně zaměnitelné 
za dosavadní provedení – bez 
změny nebo dodatečné práce 
na kolech ozubených řetězů

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0 50 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
provozní hodiny

pr
od

lo
už

en
í (

%
)

systém s jedním čepem – cizí výrobek

systém se dvěma čepy – Bosch Rexroth 

Délkové chování ozubených řetězů s jedním a dvěma čepy

Kloubový systém Rexroth
Všechny jednočepové systémy mají až trojnásobně vyšší nárůst délky z důvodu 
kluzného tření a tím zvýšeného otěru v kloubu. Dvojdílný výkyvný kloub Rexroth 
s kaleným kyvným a ložiskovým čepem vytváří pouze valivé tření. 
Tím je opotřebení výrazně sníženo. 

Svařeno laserem Nýtováno
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Znaky provedení

ložiskový čep kyvný čep rozteč ozubené lamely 1/2”

12,7

6,
4 12

,8

Druhy ozubených řetězů s dvojdílným 
kyvným kloubem představují 
dopravní ozubené řetězy s nejmenším 
prodloužením způsobovaným otěrem, 
které navíc díky optimalizaci tvaru 
lamel vykazují zvětšení kluzné plochy. 

Všechny konstrukční tvary je možné 
standardně dodávat v následujících 
variantách: 

   těsná montáž lamel
  volnější montáž lamel 
s distančními podložkami 
nebo pouzdry 

Další provedení pro zvláštní 
aplikace:   

   ozubené řetězy se zabroušenou 
zadní stranou pro citlivé povrchy, 
v prašném prostředí a ke zlepšení 
stability (na zvláštní přání také 
oboustranně broušené) 

   ozubené řetězy z ušlechtilé oceli 
(1.4301) pro náročné podmínky 
okolního prostředí

   ozubené řetězy s pozinkovanými 
nebo poniklovanými lamelami

   ozubené řetězy s unašeči nebo 
se zvláštními lamelami k řešení 
individuálních dopravních 
problémů 

 Normální rozteč 1/2“ 

 dá se použít i u malých součástí
 univerzálně použitelný, zejména při malém průměru otáčení
 kompaktní, zatížitelný a s dlouhou životností 

ložiskový čep kyvný čep rozteč ozubené lamely 2 x 1/2”

25,4

6,
2 12

,6

profilový čep

4,
5 10

,1

12,7

rozteč ozubené lamely 1/2”

 Dlouhá rozteč 2 x 1/2“ TRILEG

 méně prodloužení v důsledku otěru 
 mnohem menší opotřebení na výšku u provedení TRILEG
 menší výkon pohonu a usnadnění montáže snížením váhy
 lepší odstraňování oleje a špón 

 Nízké provedení 1/2“

 extrémně velká úložná plocha na straně zubů
 robustní provedení s jedním profi lovým čepem
 redukovaná výška lamel
 lze dodat zvláštní provedení bez tuhé zadní strany
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Standardní způsoby vedení

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

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

Přehled o základních variantách provedení
 Koncové provedení Druh lamel Způsob provedení Vedení

Těsný

Volný

Těsný

Volný

Těsný

Volný

Normální rozteč 
se systémem 
dvou čepů

Dlouhá rozteč 
TRILEG se systémem 
dvou čepů

Nízké provedení se 
systémem jednoho 
čepu

Dopravní 
ozubený řetěz
v šířce, délce, druhu 
materiálu a speciálních 
modifi kacích podle 
specifi kace stroje

 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. 

Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější
Vnitřní
Vnější
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Správné dimenzování 
– předpoklad pro dlouhou životnost
Šířka řetězu se dimenzuje podle 
tažné síly, která je potřebná 
k překonání tření. Zóny 
s nahromaděním dílů vedou 
ke zdvojení sil tření. Při zatížení 
vysokou rychlostí je třeba také 
zohlednit zatížení na mezi pevnosti 
ozubených řetězů. Pokud máte 
pochybnosti, zašlete nám Váš 
výpočet dimenzování. 
My ho rádi zkontrolujeme! 

Při zadání rychlosti dopravy 
je možné rovněž zjistit efektivní 
potřebu výkonu. Aby se předešlo 
přetížením jako důsledku 
předimenzovaných motorů, 
doporučuje se provést konečný 
výběr řetězu podle daného momentu 
pohonu. 

Důležité:  Zjištěná šířka řetězu platí 
pouze pro řetězy s těsnou montáží 
lamel. Při volbě dopravního 
ozubeného řetězu s volnější montáží, 
např. s podložkami nebo pouzdry, 
prosíme o zvláštní poptávku. 
Zvláštní lamely obecně neovlivňují 
konstrukční šířku a jsou blíže 
popsány na straně 15. 
Pro nerezivějící dopravní 
ozubené řetězy musí být 
vypočítaná pracovní šířka ba 
zdvojnásobena. 

Větve dopravníku se pohybují na 
kluzných kolejničkách. Jako otěrový 
materiál je obvyklé použití kovu 
nebo umělé hmoty, což se musí 
zohlednit při stanovování hodnoty 
μ. U umělých hmot může dojít 
v důsledku deformace dosedací 
plochy pod zátěží při delší době 
odstávek ke zvýšení odtrhového 
momentu (μ = 0,4). (Další pokyny 
ke kluzným kolejničkám jsou na 
straně 18). 

kde znamená:

F1 = 9,81 · G · µ · NR

Peff  = F1 · v · 10-3

F2 =  · 10-3 ≥ F1
2 · Md

dK

F1 = tažná síla [N] 
G = dopravní váha [kg]
µ =  faktor tření; kluzné tření 

za sucha do 0,15; statické 
tření/umělá hmota až do 0,4

NR =  počet párů ploch se 
statickým třením: 
normálně: NR = 1

   naložené řetězy v zónách s 
nahromaděním dílů: NR = 2

Peff  =  efektivní potřeba výkonu 
[kW]

v = rychlost dopravy [m/s]
Md = krouticí moment [Nm]
dK =  průměr hlavové kružnice 

[mm]

ba = šířka řetězu [mm]
F1,2 = tažná síla [N]
y =  faktor nárůstu délky

od A = 5 m podle vzorce 
y = 1,0 + (A – 5) · 0,06
kde A znamená vzdálenost 
os [m] maximálně však 2,0!

p = rozteč řetězu 12,7 [mm]*
Nz = počet větví řetězu 

kde znamená:

Vysvětlivky: 
Faktor „y”: U delších tras jsou 
potřebné přídavky, aby se 
předcházelo efektu „stick-slip”, 
který může vznikat na konci pásu 
jako trhavé klouzání.
 
Zvýšená šířka se musí nejprve 

– v závislosti na typu a rozteči 
– zaokrouhlit na pracovní šířku ba, 
která je v tabulce. U dopravních 
ozubených řetězů odpovídá celková 
šířka bg pracovní šířce. 
 

ba = F1,2 · y
10 · p · Nz

Volba dopravního ozubeného 
řetězu se provádí pomocí výpočtu 
šířky řetězu podle vzorce:

 * použitelná i u dlouhé rozteče 2 x 1/2”
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Dojde se k jednoduchému výpočtu

Volba kluzného materiálu 
Při volbě kluzného materiálu záleží 
na přípustném specifickém 
tlakovém namáhání kluzného 
materiálu. Přitom hrají důležitou 
roli podmínky okolí, jako jsou 
teplota, vlhkost, prach atd. 

Používají se: 
  umělé hmoty polyetylén 
a polyamid podobně jak 
uvedeno v normě DIN 7728

  pásová pružinová ocel 55 nebo 
65 Si7 nebo CK 75 (kalená 
a popouštěná)

Pro tyto nejčastěji používané resp. 
doporučované materiály se následně 
provádí výpočet potřebné délky 
uložení, při které – v závislosti na 
zvoleném typu ozubeného řetězu 
– není pro zjištěnou pracovní šířku 
překročeno přípustné tlakové 
zatížení. 

Prosíme, berte přitom ohled na to, 
že jak diagram, tak i výpočetní 
vzorec obsahují typově specifické 
údaje, které NEJSOU přenosné na 
jiné konstrukční druhy. Vztahují 
se pouze k natěsno pokládaným 
šířkám ozubených řetězů. Pro 
provedení s distančními kroužky 
nebo pouzdry nás kontaktujte. 

Čím menší je tlakové zatížení, tedy 
také volba hodnoty specifického 
plošného zatížení Gspez, tím větší 
je životnost kluzného materiálu.

Lerf = 100 · G
ba · Nz · Gspez

Lerf =  potřebná délka uložení  
[mm]

G = dopravní váha [kg]
ba =  potřebná šířka řetězu 

[mm] 
(z výpočtu na straně 8)

Nz = počet větví řetězu
Gspez =  specifi cké plošné zatížení  

[kg/mm2] (z diagramu)

kde znamená:
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18,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
ocel 55 Si7  
PE-UHM

kluzný materiál 

umělá hmota
PA6-G/Öl

KLSS
TT
KTSS/RT
RTD
KT

50,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
ocel 55 Si7
kalená

kluzný materiál 

ocel CK 75
kalená

KLSS
TT
KTSS/RT
RTD
KT

45,00
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Dopravní ozubené řetězy 
2 x 1/2“ se systémem dvou čepů

Odchylky:
 volný způsob montáže pomocí distančních kotoučů a pouzder
 s broušeným povrchem nebo oboustranně broušený
 broušený do hladka 
 sestavení unašeče lamely 
 další šířky na zvláštní přání 

používat pouze sudý počet článků 
počet článků v závislosti na rozteči
výrobní tolerance pro pracovní a celkovou šířku činí –1%
Pozor:  Ozubené řetězy se dodávají s nýtovým spojem. 

Při použití závlačkových spojů berte ohled na přesahující 
hlavy závlaček! 

b g
6,

2

12
,6

6,
2

12
,6

b a
b g

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

 TT-12-SL 14,5 0,7 KLSS 312 A 9,4 18,1 0,6 12 9,5/8,5
 TT-15-SL 18,6 0,9 KLSS 315 A 12,5 21,3 0,7 15 13,5/11,5
 TT-20-SL 22,7 1,1 KLSS 320 A 18,8 27,5 0,9 20 17,5
 TT-25-CL 26,8 1,2 KLSS 325 26,6 32,2 1,1 25  30
 TT-30-CL 31,0 1,4 KLSS 330 29,7 35,3 1,2 30  35
 TT-35-CL 35,1 1,6 KLSS 335 36,0 41,6 1,4 35 40
 TT-40-CL 39,2 1,8 KLSS 340 42,3 47,9 1,7 40 45
 TT-45-CL 43,4 2,0 KLSS 345 45,4 51,0 1,8 45 50
 TT-50-CL 51,6 2,3 KLSS 350 51,6 57,2 2,0 50 55
 TT-55-CL 55,8 2,5 KLSS 355 54,8 60,4 2,2 55 60
 TT-60-CL 59,9 2,7 KLSS 360 61,0 66,6 2,4 60 65
 TT-65-CL 64,0 2,9 KLSS 365 64,2 69,8 2,5 65 70
 TT-70-CL 68,1 3,1 KLSS 370 70,4 76,0 2,8 70 75
 TT-75-CL 76,4 3,4 KLSS 375 76,7 82,3 3,0 75 80
 TT-80-CL 80,5 3,6 KLSS 380 79,8 85,4 3,1 80 85
 TT-85-CL 84,7 3,8 KLSS 385 86,1 91,7 3,4 85 90
 TT-90-CL 88,8 4,1 KLSS 390 89,2 94,8 3,5 90 95
 TT-95-CL 97,1 4,3 KLSS 395 95,5 101,1 3,7 95 100
 TT-100-CL 101,2 4,5 KLSS 3100 101,7 107,3 4,0 100 105
 TT-115-CL 117,7 5,2 KLSS 3115 114,2 119,8 4,4 115 120
 TT-125-CL 126,0 5,6 KLSS 3125 126,8 132,4 4,9 125 130
 TT-140-CL 138,4 6,2 KLSS 3140 139,3 144,9 5,4 140 145
 TT-150-CL 150,7 6,7 KLSS 3150 151,8 157,4 5,9 150 155
 TT-175-CL 175,5 7,8 KLSS 3175 176,8 182,4 6,8 175 180
 TT-200-CL 200,3 8,9 KLSS 3200 201,9 207,5 7,8 200 205
 TT-250-CL 249,9 11,1 KLSS 3250 252,0 257,6 9,7 250 255
 TT-300-CL 299,4 13,3 KLSS 3300 302,0 307,6 11,7 300 305

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

Rozměry v mm – provedení kol ozubených řetězů viz strany 16 a 17.
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Dopravní ozubené řetězy 
1/2“ se systémem dvou čepů

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

 RT-12-SL 14,5 0,9 KTSS 312 A 9,4 18,1 0,8 12 9,5/8,5
 RT-15-SL 18,6 1,1 KTSS 315 A 12,5 21,3 1,0 15 13,5/11,5
 RT-20-SL 22,7 1,4 KTSS 320 A 18,8 27,5 1,4 20 17,5
 RT-25-CL 26,8 1,6 KTSS 325 26,6 32,2 1,6 25  30
 RT-30-CL 31,0 1,9 KTSS 330 29,7 35,3 1,8 30  35
 RT-35-CL 35,1 2,1 KTSS 335 36,0 41,6 2,2 35 40
 RT-40-CL 39,2 2,4 KTSS 340 42,3 47,9 2,5 40 45
 RT-45-CL 43,4 2,6 KTSS 345 45,4 51,0 2,7 45 50
 RT-50-CL 51,6 3,1 KTSS 350 51,6 57,2 3,1 50 55
 RT-55-CL 55,8 3,3 KTSS 355 54,8 60,4 3,3 55 60
 RT-60-CL 59,9 3,6 KTSS 360 61,0 66,6 3,6 60 65
 RT-65-CL 64,0 3,8 KTSS 365 64,2 69,8 3,8 65 70
 RT-70-CL 68,1 4,1 KTSS 370 70,4 76,0 4,2 70 75
 RT-75-CL 76,4 4,5 KTSS 375 76,7 82,3 4,5 75 80
 RT-80-CL 80,5 4,7 KTSS 380 79,8 85,4 4,7 80 85
 RT-85-CL 84,7 5,0 KTSS 385 86,1 91,7 5,1 85 90
 RT-90-CL 88,8 5,4 KTSS 390 89,2 94,8 5,2 90 95
 RT-95-CL 97,1 5,7 KTSS 395 95,5 101,1 5,6 95 100
 RT-100-CL 101,2 5,9 KTSS 3100 101,7 107,3 6,0 100 105
 RT-115-CL 117,7 6,9 KTSS 3115 114,2 119,8 6,7 115 120
 RT-125-CL 126,0 7,4 KTSS 3125 126,8 132,4 7,4 125 130
 RT-140-CL 138,4 8,1 KTSS 3140 139,3 144,9 8,1 140 145
 RT-150-CL 150,7 8,8 KTSS 3150 151,8 157,4 8,8 150 155
 RT-175-CL 175,5 10,3 KTSS 3175 176,8 182,4 10,3 175 180
 RT-200-CL 200,3 11,7 KTSS 3200 201,9 207,5 11,7 200 205
 RT-250-CL 249,9 14,6 KTSS 3250 252,0 257,6 14,6 250 255
 RT-300-CL 299,4 17,4 KTSS 3300 302,0 307,6 17,5 300 305

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

Rozměry v mm – provedení kol ozubených řetězů viz strany 16 a 17.

6,
4
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,8

b g

12
,8

6,
4

b g

b a

Odchylky:
 volný způsob montáže pomocí distančních kotoučů a pouzder
 s broušeným povrchem nebo oboustranně broušený
 broušený do hladka 
 montáž lamel s unašeči
 další šířky na zvláštní přání 

používat pouze sudý počet článků
počet článků v závislosti na rozteči
výrobní tolerance pro pracovní a celkovou šířku činí -1%
Pozor:  Ozubené řetězy se dodávají s nýtovým spojem. Při použití 

závlačkových spojů berte ohled na přesahující hlavy 
závlaček! 
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Dopravní ozubené řetězy 
1/2“ se systémem jednoho čepu

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

 KT 312 A 9,4 15,1 0,7 RTD 312 A 9,4 18,5 1,2 12 8,5
 KT 315 A 12,5 18,3 0,9 RTD 315 A 12,5 21,7 1,4 15 11,5
 KT 320 A 17,2 22,9 1,1 RTD 320 A 17,2 26,3 1,7 20 16
 KT 325 26,6 29,2 1,1 RTD 325 26,6 32,6 2,0 25  30
 KT 330 29,7 32,3 1,6 RTD 330 29,7 35,7 2,2 30  35
 KT 335 36 38,6 1,9 RTD 335 36 42 2,6 35 40
 KT 340 42,3 44,9 2,2 RTD 340 42,3 48,3 2,9 40 45
 KT 345 45,4 48 2,3 RTD 345 45,4 51,4 3,1 45 50
 KT 350 51,6 54,2 2,7 RTD 350 51,6 57,6 3,5 50 55
 KT 355 54,8 57,4 2,8 RTD 355 54,8 60,8 3,7 55 60
 KT 360 61 63,6 3,1 RTD 360 61 67 4,0 60 65
 KT 365 67,3 69,9 3,4 RTD 365 67,3 73,3 4,4 65 70
 KT 370 70,5 73,1 3,6 RTD 370 70,5 76,5 4,6 70 75
 KT 375 75,1 77,7 3,8 RTD 375 75,1 81,1 4,8 75 80
 KT 380 79,8 82,4 4,1 RTD 380 79,8 85,8 5,1 80 85
 KT 385 86,1 88,7 4,4 RTD 385 86,1 92,1 5,5 85 90
 KT 390 89,2 91,8 4,5 RTD 390 89,1 95,1 5,7 90 95
 KT 395 95,5 98,1 4,9 RTD 395 95,5 101,5 6,1 95 100
 KT 3100 100,2 102,8 5,1 RTD 3100 100,2 106,2 6,2 100 105
 KT 3115 114,3 116,9 5,8 RTD 3115 114,3 120,3 7,2 115 120
 KT 3125 123,6 126,2 6,3 RTD 3125 123,6 129,6 7,7 125 130
 KT 3140 139,3 141,9 7,0 RTD 3140 139,3 145,3 8,6 140 145
 KT 3150 148,7 151,3 7,5 RTD 3150 148,7 154,7 9,2 150 155
 KT 3175 173,7 176,3 8,8 RTD 3175 173,7 179,7 10,6 175 180
 KT 3200 198,8 201,4 10,0 RTD 3200 198,8 204,8 12,1 200 205
 KT 3250 248,8 251,4 12,6 RTD 3250 248,8 254,8 15,0 250 255
 KT 3300 298,9 301,5 15,0 RTD 3300 298,9 304,9 18,1 300 305

 Nízké provedení – lamely 1,5 mm   Nerezivějící – lamely 1,5 mm   Všeobecně

Rozměry v mm – provedení kol ozubených řetězů viz strany 16 a 17.
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,1

4,
5

b a
b g

b a
b g

12
,0

5,
6

Odchylky:
 volný způsob montáže pomocí distančních kotoučů a pouzder
 s broušeným povrchem nebo oboustranně broušený*
 broušený do hladka* 
 montáž lamel s unašeči
 další šířky na zvláštní přání 

          

používat pouze sudý počet článků 
počet článků v závislosti na rozteči
výrobní tolerance pro pracovní a celkovou šířku činí -3%
Pozor:  Ozubené řetězy se dodávají s nýtovým spojem. Při použití 

závlačkových spojů berte ohled na přesahující hlavy 
závlaček! 

* Platí pouze pro nízké provedení. 
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 Nízké provedení – lamely 3 mm (systém s jedním čepem) 

Dopravní ozubené řetězy 1“

14
,5

8,
0

b a
b g

24
,3

13
,1

b a
b g

  Max.  Max.   Jmeno-
  pracovní  celková  Váha  vitá Šířka  
 Označení šířka ba šířka bg [kg/m] šířka  kola b     
 LCC 6200 198 206 10,0 200 210
 LCC 6250 247 255 12,4 250 260
 LCC 6300 302 310 15,2 300 310
 LCC 6350 351 359 17,6 350 360
 LCC 6400 400 408 20,1 400 410
 LCC 6450 449 457 22,5 450 460
 LCC 6500 497 505 25,0 500 510

 Normální provedení – lamely 3 mm (systém se dvěma čepy)

  Max.  Max.   Jmeno-
  pracovní  celková  Váha  vitá Šířka 
 Označení šířka ba šířka bg [kg/m] šířka kola b          
 KT 630 27,9 35,9 3,4 30 35
 KT 640 40,2 48,2 4,7 40 45
 KT 650 52,6 60,6 6,1 50 55
 KT 675 77,4 85,4 8,8 75 80
 KT 6100 102,1 110,1 11,5 100 105
 KT 6125 126,9 134,9 14,2 125 130
 KT 6150 151,7 159,7 17,3 150 155

Odchylky:
 volný způsob montáže pomocí distančních kotoučů 
 s broušeným povrchem nebo oboustranně broušený 
 montáž lamel s unašeči nebo frézovaných bloků unašečů 
 další šířky na zvláštní přání 

používat pouze sudý počet článků 
počet článků v závislosti na rozteči
výrobní tolerance pro pracovní a celkovou šířku činí -2%
Pozor:  Ozubené řetězy se dodávají s nýtovým spojem. Při použití  

závlačkových spojů berte ohled na přesahující hlavy 
závlaček! 

Pro mimořádně náročné případy použití jsou k 
dispozici dopravní ozubené řetězy s roztečí 1“. 
Přitom se rozlišuje mezi typem LCC s nízkou 
konstrukční výškou a typem KT 6xx. 

Typ LCC se hodí díky robustní geometrii lamel 
zejména pro velké konstrukční šířky a lze ho téměř 
neomezeně vytáčet i  přes zadní část řetězu (nemá 
tuhou zadní stranu). 

 U typu KT 6xx jsou odchylně od poháněcích 
ozubených řetězů 1“ zploštěny zadní strany i zuby 
lamel. Tento tvar lamel proto poskytuje nejlepší 
předpoklady pro dopravu dílů o velké váze ve spojení 
s kyvným kloubem se zvlášť nízkým opotřebením. 
Toto provedení slouží také jako třecí pohon pro přesný 
synchronní chod dopravních válců při výrobě plochého 
skla.

Rozměry v mm – provedení kol ozubených řetězů viz strany 16 a 17.
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5. druh spoje
R = nýtovaný 
L =  svař. laserem
D = přímo nýtovaný 

Prodejní označení dopravních ozubených řetězů 

Standardní ozubené řetězy uvedené v tabulkách představují 
výběr z našeho dodavatelského programu. U laserem 
svařovaných dopravních ozubených řetězů se současně 
jako servisní balíček dodávají 2 další nýtované spoje. 

Prodejní označení řetězů s tloušťkou lamely 2 mm  

3.  jmenovitá 
šířka

2. způsob montáže
T = těsná montáž
S = podložky
B = podložky
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“

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 
KTB = normální rozteč 1/2“ s distančními objímkami
KLSS = dlouhá rozteč 2 x 1/2“, těsná montáž
KLS = dlouhá rozteč 2 x 1/2“ s distančními podložkami
KLB = dlouhá rozteč 2 x 1/2“ s distančními objímkami 
KT = nízké provedení 1/2“, těsná montáž
RTD =  norm. rozteč 1/2“, nerezivějící mat., těsná mont.
RTS =  norm. rozteč 1/2“, nerezivějící mat., s dist. podl.
RTB = norm. rozteč 1/2“, nerezivějící mat., s dist. objímk.

Ozubené úložné plochy pro 
neprokluzující dopravu dřeva

Zvýšená přesnost u jemně lisovaných 
kruhových lamel

Taktovací pás s masivními 
bloky unašečů

Precizní deskový řetěz 
na bázi ozubeného řetězu

Ukládací plochy z umělé hmoty pro 
citlivé plochy dopravovaných dílů

Stabilní unašeč

Vlečný řetěz pro napojení 
dopravních vozů

Úchyty z umělé hmoty pro zakrytí 
ozubeného řetězu bez mezer

Lamelové unašeče pro příčné tyče

Pokud není uvedeno jinak, všechny ozubené řetězy 
– s vyjímkou nízkého provedení, které je přímo nýtované 
– jsou vyráběny s nýtovacími podložkami.

3

Prodejní označení řetězů s tloušťkou lamely 1,5 mm 
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Nevšednost je naším všedním dnem
Ozubené řetězy ve zvláštním provedení

Ozubené řetězy vyrobené jako párové 
zrcadlové obrazy pro balicí linku

Paket lamel se zabroušeným 
délkovým profi lem

Ozubené řetězy vyrobené jako párové 
zrcadlové obrazy pro odsunovací pásy

Úchyty dílů pro prvky žárovek

Ozubený řetěz s upínacími šrouby 
jako segment ozubeného věnce

Prizmový ozubený řetěz s lamelami z umělé 
hmoty pro středové centrování profi lových tyčí

Keramické prvky pro zakrytí 
ozubeného řetězu v horké oblasti

Široký rozsah aplikací dopravních 
ozubených řetězů se ještě rozšiřuje 
používáním zvláštních lamel. 

Různé možnosti: 
  zvláštní ozubené řetězy 
homogenně vyrobené 
ze zvláštních lamel, např. 
kroužkových nebo vidlicových 
lamel, určené k položení příčných 
prutů, lamely s ozubenou zadní 
částí pro dopravu dřeva

  zvláštní lamely umístěné pouze 
na určitých funkčních místech, 
např. pro upevnění polovin forem 
pro balicí linky, na obou stranách 
řetězu pro upevnění na kruhovou 
podložku ozubeného věnce

  zvláštní ozubené řetězy opatřené 
cizími díly, např. masivními bloky 
unašečů pro taktovací linky, navařené 
desky pro přesné deskové pásy, 
tvarovky z umělé hmoty nebo 
z keramiky pro úložné plochy

Výběr zvláštních lamel, které jsou již 
k dispozici, je velký. Další nové tvary 
mohou být rychle vyráběny metodou 
laserového pálení. 

A co Vaše 
lamela?
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Vhodná kola pro ozubené řetězy
pro každý specifi cký úkol
Tak mnohotvárná, jak jsou provedení dopravních ozubených řetězů specifi cká pro 
dané úkoly, tak rozdílná mohou být kola ozubených řetězů pro ně vhodná. Aby se 
docílilo správného ozubení jako předpokladu pro bezporuchový trvalý provoz, musí 
být všechny významné rozměry a profi ly navzájem optimálně doladěny. 

Zatímco normální rozteč a dlouhá 
rozteč mají identický profi l ozubení, 
používá se pro nízké provedení 
vlastní profi l ozubení. Výroba kol 
se provádí, pokud je to technicky 
možné, podle představ zákazníka. 
Tvar ozubení se přitom přizpůsobuje 
druhu vedení vybraného ozubeného 
řetězu. Prosíme Vás, uvádějte 
u náhradních kol pro existující 
řetězy s vnějším vedením rovněž 
typ a dosavadní šířku ozubení. 

Pro konstantní výšku pásu na 
předávacích místech nabízíme 
zákaznicky specifi cká 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. 

Výšková poloha kluzných kolejniček
Nadzvednutím ploch kolejniček o cca 
2% průměru kola se zabrání vtlačení 
do zubů kola a tím se podpoří klidný 
chod. 

Správný vnější průměr kola 
ozubeného řetězu s volněji 
montovaným ozubeným řetězem 
za nového stavu se stanoví 
pomocí průměru roztečné 
kružnice: 

 Průměr roztečné kružnice: 

p
sin (180 °/z)

d0 = 

 Maximální průměr 
 s ozubeným řetězem: 

Dmax = d0 + X

  Doporučená výšková poloha   
kluzných kolejniček: 

hgleit ≈ (d0 · 1,02)/2 - o

Rozteč Prove-
dení Faktor X Hodnota  

o

normální 12,8 6,4

dlouhé 12,8 6,2

nízké 11,2 4,5

normální 22,4 13,1

LCC 13,0 8,0

1/2“

1“

Zde 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. 

Kola ozubených řetězů se dodávají 
vyrobená z oceli C45 s kalenými 
boky zubů. Jsou možné i jiné 
materiály. Do počtu 30 zubů se však 
má dávat přednost ocelovým kolům. 
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Rozměry kol ozubených řetězů

Rozteč  1/2“    1“ 
Provedení  všechna standard LCC
Počet zubů d0 dk d0 dk dk

12 – – 98,1 – 94,4
13 – – 106,1 – 102,7
 14 – – 114,1 – 110,9
15 61,1 59,7 122,2 119,4 119,1
16 65,1 63,8 130,2 127,6 127,3
17 69,1 67,9 138,2 135,8 135,5
18 73,1 72,0 146,3 144,0 143,7
19 77,2 76,1 154,3 152,2 151,8
20 81,2 80,1 162,4 160,3 160,0
21 85,2 84,2 170,4 168,5 168,1
22 89,2 88,3 178,5 176,6 176,3
23 93,3 92,3 186,5 184,7 184,4
24 97,3 96,4 194,6 192,9 192,5
25 101,3 100,5 202,7 201,0 200,7
26 105,4 104,5 210,7 209,1 208,8
27 109,4 108,6 218,8 217,3 216,9
28 113,4 112,7 226,9 225,4 225,0
29 117,5 116,7 234,9 233,5 233,1
30 121,5 120,8 243,0 241,6 241,3
31 125,5 124,8 251,1 249,7 249,4
32 129,6 128,9 259,1 257,8 257,5
33 133,6 133,0 267,2 266,0 265,6
34 137,6 137,0 275,3 274,1 273,7
35 141,7 141,1 283,4 282,2 281,8
36 145,7 145,1 291,4 290,3 289,9
37 149,8 149,2 299,5 298,4 298,0
38 153,8 153,2 307,6 306,5 306,1
39 157,8 157,3 315,7 314,6 314,2
49 198,2 197,8 396,4 395,6 395,2
59 238,6 238,2 477,2 476,5 476,2
69 279,0 278,7 558,1 557,4 557,1
79 319,4 319,1 638,9 638,3 638,0
89 359,9 359,6 719,7 719,2 718,9
99 400,3 400,0 800,6 800,1 799,8

rozteč 1/2“ 1“ KT 1“ LCC
g 4 8 8
f 3 6 6
h1 8 16 12
m 5 10 6
r 2 3 3
c 0,5 1 1

Kola ozubených řetězů

Vodicí drážka a profi l

U kol 1/2“ platí rozdílné velikosti 
zubů pro dvě rozdílná provedení 
kloubů řetězů. Při objednávce kol je 
proto nutné uvést, zda jsou ozubené 
řetězy používány se systémem 
jednoho nebo dvou čepů. 

Šířka kola je závislá na šířce řetězu. 
Ve zvláštních případech jsou možné 
také menší šířky kola. U velmi 
širokých řetězů se může také použít 
několik úzkých kol vedle sebe se 
stranovým odstupem. 

Kola se správným ozubením jsou 
předpokladem pro bezpečnou 
funkci a dlouhou životnost 
ozubených řetězů. U kol cizí výroby 
proto odpadá záruka za ozubené 
řetězy! 
 

Rozměry v mm – mezihodnoty nutno interpolovat

Rozteč Proved. Minim. počet zubů

normální 17

dlouhé 26, lépe je 35

nízké 15

normální 15

LCC 12

1/2“

1“

všechna
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Pomocí ozubených řetězů a profi lů od Rexroth 
ke kompletnímu dopravnímu pásu

Pomocí profi lů od Rexroth se 
dají pro každou šířku některého 
z dopravních ozubených řetězů 
optimálně vyhotovit odpovídající 
pásy. 
Přitom se musí brát ohled na 
mezilehlý prostor mezi ozubeným 
řetězem a ložem pásu. Stojiny 
umístěné ve středu mezi 
stranovými díly se dají nastavit na 
libovolnou šířku. Tak je pro úkoly 
dopravy individuálně koncipován 
nejen dopravní ozubený řetěz, 
nýbrž také příslušné profi ly. 

Obojí dohromady tudíž poskytuje 
optimální využití prostoru, který 
je k dispozici. Navíc se pás může 
doplnit v souladu s přizpůsobenými 
místy otáček na kompletní dopravní 
pás. Nabídku doplňují opěry, které 
patří k systému.

h

b b

h

Následující minimální požadavky platí pro dopravní ozubené řetězy 
s roztečí 1/2“, v závislosti na způsobu spoje

Způsob upevnění h b
Svařováno laserem  výška lamely* bg + 1 mm 
S nýtovací podložkou  a) 2 mm a) ba + 1 mm

nebo přímo snýtováním  b) výška lamely* b) bg + 1 mm

 *Pro provedení RTD není případ a) přípustný!

(*)  Zde se dává přednost použití 
nýtovaných spojení. Obecně 
to znamená, že u vysokého 
stranového vedení představuje 
nevyužití laserového způsobu 
spojení výrazně vyšší stranový 
otěr vodicích kolejniček. 

Využijte výhod rozsáhlé nabídky 
výrobků společnosti Rexroth. 

Bezpečná funkce pásu s ozubeným 
řetězem a jeho životnost se dále 
zvýší volbou správného kluzného 
materiálu. Mohou se také použít 
standardní profi ly pro běžné pásy. 
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Montáž a údržba

V důsledku tvarově provedeného 
mechanizmu pohonu není 
potřebné žádné předpětí 
dopravního ozubeného řetězu.  
Pohon je nutno umístit ve směru tahu. 
Dodatečné napnutí se zpravidla 
provádí pomocí přestavení 
vzdálenosti os. Když se dosáhne konce 
dráhy dodatečného napnutí, je možné 
ozubený řetěz bez problémů zkrátit. 
Kromě toho je možné při průvěsu 
spodní větve s délkou asi 1 m od 
poháněcího kola počítat s efektem 
vlastního napínání v důsledku 
působení vlastní váhy. Dopravní 
ozubené řetězy jsou na zadní straně 
relativně tuhé a nesmí být násilně přes 
zadní stranu ohýbány. V závislosti 
na rozteči a na provedení jsou ovšem 
možná zpětná vedení volné větve 
s příslušně velkým poloměrem (viz 
tabulka). Pro pásy s tvarem „S“, např. 
u středového pohonu, nejsou ozubené 
řetězy k dodání v provedení 
s omezením ohybu na zadní straně. 
Reverzní pohyb je u předpjatého 
řetězu možný, vyžaduje ovšem 
speciální dimenzování. 

Vedení ozubeného řetězu
Vedení ozubeného řetězu se provádí 
na obou stranách pomocí ocelového 
klínu s náběhovými šikminami nebo 
ve tvaru „U“ u obchodně běžných 
profi lů z umělých hmot. Výběr 
vhodného materiálu se provádí podle 
zatížení ve spojení s kluznou 
podložkou. Od osové vzdálenosti 
1 metr musí být zpětná větev řetězu 
podepřena, a to např. kluznou 
podložkou v dutém profi lu, zvláštní 
kluznou kolejničkou nebo opěrným 
válečkem. Průměr těchto válečků je 
závislý na typu ozubeného řetězu. 

Nejlepší vlastnosti stranového vedení 
vykazují laserem svařované dopravní 
ozubené řetězy od Rexroth.

Typ ozub. řetězu  Poloměr ohybu
KTSS / KTS / KTB > 35 mm

RT / RS / RB > 65 mm

KLSS / KLS / KLB > 75 mm

TT / TS / TB > 95 mm

Přehled přípustných poloměrů 
ohybu ve volné větvi

Mazání 
Ozubené řetězy se dodávají pouze 
s ochranou proti korozi. Před montáží 
ozubeného řetězu se musí provést 
důkladné první promazání. Podle 
použití a zatížení by se mělo provádět 
ve větších časových intervalech 
dodatečné mazání. Přívod maziva by 
se měl provádět z vnitřku na ozubenou 
stranu řetězu. Pro minimální mazání 
jsou Vám k dispozici automatická 
mazací zařízení z našeho 
dodavatelského programu. 
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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 odbrousit 
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 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 
odbrousit, dokud nebudou lícovat 
s vnější plochou svařovací lamely.  

obrázek 1 obrázek 2 obrázek 3

obrázek 4 obrázek 5 obrázek 6
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Zvláštnosti
Pomocné přípravky 
Aby se ulehčilo otevření laserem 
svařovaných ozubených řetězů, 
vyvinuli jsme přípravek, u kterého 
se ozubený řetěz sevře a vůle mezi 
lamelami na straně, která se má 
otevřít, se zvětší. Tak je možné 
lamelu oddělit např. pomocí 
obyčejného šroubováku.  

Zvláštnosti ozubených řetězů 
se systémem s jedním čepem 
typu KT
Zejména u úzkých konstrukčních 
šířek není často žádoucí zeslabení 
provedením volné montáže a s tím 
spojenou nepřítomností vnějších 
lamel. Proto jsou tato provedení 
(např. KT 312A) dodávána se 
zdvojeným nýtovaným spojem. 

Při dodání se jedním čepem 
s nasazenou, ale nezanýtovanou 
podložkou zabrání vypadnutí 
koncové lamely. Tento zdvojený 
nýtový spoj se skládá ze tří 
jednotlivých částí, jak je vidět 
na vedlejším obrázku. 

Zkracování se provádí podobně jako 
u laserem svařovaného provedení, 
přičemž otevření se může provést 
vždy tak, jak je ukázáno na obrázku 
3. V případě potřeby se musí dva 
nízké konce položit proti sobě na 
vzdálenost rozteče a vyplnit volnými 
lamelami. Pak se nasune zdvojený 
nýtovací spoj a natlačením 
odpovídající venkovní lamely 
se zanýtuje. 
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Péče o zákazníky, vývoj, konstrukce – u nás 
je vše navzájem propojeno nejlepším způsobem. 
Pomocí nejmodernějších technických metod se specifi ckými znalostmi potřeb 
zákazníků propočítáme a vyvineme vhodnou konfi guraci. Ozubené řetězy a kola 
ozubených řetězů jsou přitom optimálně doladěny.  
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Ozubené řetězy pro pohony:  
Všechny ozubené řetězy pro 
dopravu a zvláštní použití vznikly 
z ozubených řetězů pro pohony. 

Ty byly vyvinuty pro přenášení velkých tahových 
sil, krouticích momentů a výkonů, a to jak při 
velmi vysokých otáčkách a rychlostech až do 
50 m/s, tak i pro pomaluběžné aplikace 
s maximální zátěží. Ve všech případech 
se předpokládá dlouhá životnost a funkční 
bezpečnost. 

Předpoklady pro splnění těchto nároků jsou: 
 

  kyvné klouby s minimálním kluzným třením 
z oceli s velmi vysokým stupněm účinnosti, 
s minimálním otěrem a dlouhou životností

  lamely ozubených řetězů s optimalizovanými 
tvary z vysoce odolné zušlechtěné oceli

  řetězová kola s kaleným evolventním 
ozubením pro měkký záběr zubů bez 
náběhového rázu.

Ve srovnání s jinými pohony, ocelovými 
kloubovými řetězy a řemenovými pohony 
z toho vyplývá:

  nejmenší potřeba místa díky vysoké hustotě 
výkonu 

  příslovečný klidný chod, 
s přívlastkem „silent chain“

  extrémně vysoká životnost 
 nejnižší potřeba mazání
 odolnost vůči vysokým teplotám  
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