
Prvky, na kterých záleží. 
Vhodný řetěz pro každou potřebu.

Ozubené řetězy Rexroth pro pohony a dopravu

 Electric Drives
 and Controls

   
 Service

 
 Hydraulics  Pneumatics

 Linear Motion and 
 Assembly Technologies
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Zkušenost je skryta v každém detailu 
Řešení plná síly a preciznosti
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Pohony pomocí ozubených řetězů Rexroth 
Optimální přizpůsobení potřebám zákazníků
Modifikace a vývoj specifické podle zakázek

12 CZ - Bereich.indd   312 CZ - Bereich.indd   3 2008-02-19   14:08:452008-02-19   14:08:45



4

Naši technici úzce spolupracují s technickým oddělením uživatele. 
Tak vznikají ze širokého spektra specifických požadavků optimálně 
doladěné konfigurace. 

Jedno v jakém odvětví, jedno pro jaké 
úkoly – ať už jde o pohon nebo dopravu, 
vždy pro Vás vypracujeme vhodné řešení

Pomocí nejmodernějších prostředků 
vypočítáme a zjistíme vhodnou konfiguraci. 
Ozubené řetězy a kola ozubených řetězů jsou 
přitom optimálně doladěny. Tak vznikne pohon 
nebo dopravní trasa, která vyhovuje nejvyšším 
nárokům a garantuje spolehlivost. 

Pohony pomocí 
ozubených řetězů 
zaujímají mezi 
známými pohony 
tohoto principiálního 
způsobu zvláštní 
postavení. 
Jsou nejtišší ze všech 
tvarovaných pohonů. 
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Řešení, která garantují funkčnost, 
bezpečnost, vysokou hospodárnost 
a dlouhou životnost.

Oblasti použití pro ozubené řetězy zahrnují 
velmi široké spektrum. 
To vyplývá z velkého počtu standardních 
komponent, které mohou být konfigurovány 
individuálně k systémovému řešení specifickému 
pro konkrétního zákazníka. Sotva existuje nějaké 
odvětví, ve kterém by pohony pomocí ozubených 
řetězů neprokazovaly denně svoji hospodárnost. 

Malá hlučnost, funkční bezpečnost a dlouhá 
životnost jsou atributy, které pohony pomocí 
ozubených řetězů splňují.
Vedle tvaru boků a speciální konstrukce kloubů 
u ozubených řetězů jsou to kola ozubených 
řetězů, která přispívají k vynikajícím vlastnostem. 
Tyto vlastnosti jsou individuálně upravovány 
podle požadavků zákazníka. 
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Když je potřeba precizní, rychlý a tichý 
pohon, přichází v pravý čas na scénu 
naše ozubené řetězy. 

Moderní strojírenství vyžaduje od svých 
pohonů vysokou míru hospodárnosti, 
preciznosti a spolehlivosti.
Malé rozměry, vysoký stupeň účinnosti 
a jednoduchá montáž – to jsou další požadavky, 
které musí být splněny. 

Pohony pomocí ozubených řetězů 
Rexroth tyto požadavky splňují.
Tyto předpoklady jsou splněny díky jedinečnému 
dvojdílnému kyvnému kloubu a zvláštním 
záběrovým poměrům mezi ozubeným řetězem 
a kolem ozubeného řetězu. Tato speciální 
konstrukce je součástí všech typů a roztečí, 
které jsou k dispozici. 

Ozubené řetězy se používají pro klasický pohon 
po obvodu kol. Na základě svých technických 
předností jsou správným řešením i pro pohony 
s protiběžnými hřídelemi nebo pro pohony 
s reverzním provozem. 

Ozubené řetězy se kromě toho používají také 
jako spojky. Zde spadají do kategorie pružných 
hřídelových spojek. 

Ozubené řetězy pro pohony do 50 m/s
Vysoké rychlosti a vysoké krouticí momenty 
nejsou pro pohony pomocí ozubených řetězů 
od Rexroth žádnou překážkou. Extrémně klidný 
chod přispívá současně ke snížení úrovně 
hluku, což je plně v souladu s požadavky 
životního prostředí na stále tišší pohony strojů. 
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Pro volbu optimálního pohonu jsou 
k dispozici různé konstrukční řady. 
Uvnitř těchto konstrukčních řad opět existují 
rozdílné rozteče. Spektrum roztečí sahá od 
5/16” až po 2 1/2”. Šířka ozubeného řetězu 
je určována místními poměry, které jsou 
k dispozici, a je individuálně přizpůsobována. 
Tak vzniká pohon, který zaručuje optimální 
přizpůsobení a hospodárnost z hlediska všech 
požadavků. 

Při výpočtu a dimenzování pohonu pomocí 
ozubených řetězů a kol ozubených řetězů stojí 
v popředí technické podmínky a očekávání 
našich zákazníků. 

Pohony ve strojích a zařízeních 
mají zvláště důležité místo. 
Musí poskytovat vysokou míru bezpečnosti, 
aby zabránily nežádoucím výpadkům ve výrobě. 

Vysoké nároky na 
kvalitu pohonů pomocí 
ozubených řetězů 
Rexroth garantují 
našim zákazníkům 
nejvyšší míru 
spolehlivosti. 
Výsledkem je pohon, 
který zaručuje dlouhou 
životnost a vysoký 
stupeň účinnosti. 
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Velký nebo malý, lehký nebo těžký 
– naše dopravní ozubené řetězy 
dopravují precizně všechny díly 
na předem stanovené místo

Necitlivost 
ozubených řetězů 
vůči teplotám až 
do 450 °C díky 
vysoce hodnotnému 
materiálu nebo volba 
nerezivějícího 
provedení dále 
rozšiřují 
mnohotvárnost 
možností použití. 

Pomocí ozubených řetězů pro dopravní 
a kombinovaná zařízení k dosažení 
optimálního provedení dopravních pásů 
Ozubené řetězy poskytují nejlepší předpoklady 
pro dopravu Vašich výrobků. Uvnitř 
automatizovaných výrobních linek představují 
systémy přísunu a uložení důležitou 
komponentu. Individuální přizpůsobení držáků 
dílů, posun dílů bez vibrací a šetrná doprava, 
a to i při zhuštěné dopravě, jsou jen částí 
požadavků, které dopravní zařízení musí 
splňovat. 

Dopravní ozubené řetězy Rexroth pracují bez 
prokluzování a dopraví každý díl v předem 
vypočítaném okamžiku do požadovaného 
místa. Podle druhu a tvaru leží díly buď přímo 
na řetězech nebo na paletách, případně na 
úchytových přípravcích integrovaných speciálně 
do ozubeného řetězu. K dispozici je více než 
500 různých unašečů a úchytek. 

Rexroth má v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. 
Hospodárná a pro uživatele výhodná řešení 
jsou přitom stále v popředí naší techniky 
dopravy, která je z hlediska životnosti a použití 
nepřekonatelná. 

12 CZ - Bereich.indd   812 CZ - Bereich.indd   8 2008-02-19   14:09:092008-02-19   14:09:09



9

Technická mnohotvárnost dopravních 
ozubených řetězů zahrnuje mimořádně 
velkou oblast použití 
Ať už se jedná o těžký a robustní provoz nebo 
o dopravu malého nebo rozměrného zboží, 
o opracované nebo neopracované kusy nebo 
o citlivé díly, ozubený řetěz je nejvhodnější. 

Tyto vlastnosti přesvědčují. Ať je to 
v automobilovém průmyslu nebo ve všech 
jiných odvětvích, dopravní ozubené řetězy 
Rexroth poskytují bezproblémový 
a bezporuchový chod i nejsložitějších výrobních 
procesů. 
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Péče o zákazníky, vývoj, konstrukce – u nás 
je vše navzájem propojeno nejlepším 
způsobem. Přesvědčující know-how.
Pomocí nejmodernějších technických metod se specifickými znalostmi 
o potřebách zákazníků propočítáme a vyvineme vhodnou konfiguraci. 
Ozubené řetězy a kola ozubených řetězů budou optimálním způsobem 
sladěny.  
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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.  

Zlepšení se vztahují k praxi, 
například k tomu patří laserem svařované 
ozubené řetězy.  

Cílem našich vývojových prací je neustálá 
optimalizace ozubeného řetězu,  
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. 

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

Vývoj a výroba velmi 
úzce spolupracují 
při zlepšování 
ozubených řetězů.
Požadavkům 
a přáním našich 
zákazníků přitom 
přisuzujeme 
mimořádně důležitý 
význam. 
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Bosch Rexroth
Regionalní Management pro 
Střední a Východní Evropu
ul. Jutrzenki 102/104
PL-02-230 Warszawa
tel.: +48 (22) 738 19 44
fax: + 48(22) 758 87 35
e-mail: 
region.zoe@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.com/zoe

Bosch Rexroth spol. s r.o.
Centrála Brno
Hviezdoslavova 5
CZ - 627 00 Brno
Tel.: +420 548 126 111
Fax: +420 548 126 112
E-Mail: info@boschrexroth.cz
www.boschrexroth.cz

Pobočka Ostrava
Hlubinská 16
CZ - 702 00 Ostrava
Tel.: +420 597 488 146
Fax: +420 597 488 104
E-Mail: info@boschrexroth.cz

Pobočka Praha
Štětkova 18
CZ - 140 68 Praha 4
Tel.: +420 261 099 122
Fax: +420 261 210 109
E-Mail: info@boschrexroth.cz

Uvedené údaje slouží pouze 
k popisu výrobku. Tvrzení o určité 
vlastnosti nebo vhodnosti pro 
některý účel použití nemohou být 
z našich údajů odvozována. 
Uvedené údaje nezbavují 
uživatele nutnosti provedení 
vlastních posouzení a zkoušek. 
Je třeba vzít na vědomí, že naše 
výrobky podléhají přirozenému 
procesu opotřebení a stárnutí. 

© Všechna práva pro Bosch 
Rexroth AG a to také pro případ 
ohlášení ochranných práv. 
Veškerá oprávnění k dalšímu 
disponování, jako je právo 
kopírování nebo dalšího šíření, 
vyhrazena.

Změny zůstávají vyhrazeny. 
Vytisknuto v Německu. 
Dodatečný tisk – a to i ve 
výňatcích – je možný pouze 
s naším povolením. 

Číslo tisku: 
886 500 036 3/2005-01/CZ
Tištěno v Polsku
2008.01/CZ/1.0/DS
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