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Doprava v automatické v˘robû
Malé v˘robky se vût‰inou dopravují me-

zi technologick˘mi stanovi‰ti na dopravních
pásech, v˘tazích nebo na paletách ãi zabale-

né po váleãkov˘ch tratích. Jejich pfiekládání me-
zi dopravníky a v˘robními stroji obstarávají ma-
nipulátory fiízené servopohony nebo vaãkami v˘-
robce Sopap. Dopravní pásy mÛÏeme vybrat ze
speciálních ozuben˘ch i ploch˘ch fiemenÛ Gates
Mectrol, které lze opatfiit rÛzn˘mi povrchy a uná-
‰ecími prvky i lÛÏky. Pro pohon váleãkÛ váleãko-
v˘ch tratí slouÏí ozubené fiemeny Gates z polyu-
retanu nebo pryÏe.

Váleãková traÈ
¤ada váleãkÛ se syn-

chronnû pohání spoleãn˘m
motorem, kter˘ je umístûn
pod tratí. Hlavní pfievod
spojuje motor s prvním vá-
leãkem a následují spojo-
vací pfievody mezi soused-
ními váleãky. ¤emenice
jsou nasazeny na váleãky.
Jejich osové vzdálenosti
jsou pevné a li‰í se v me-
zích pfiesnosti vr tání dûr v boãnicích. Tole-
rance ovlivÀují napnutí fiemenÛ, které není
mezi v‰emi páry váleãkÛ optimální.

PoÏadavky na fiemeny
– Odolnost proti pfieskoãení pfies zuby pfii
krátkodobém a rázovém zatíÏení. Ráz

vznikne poloÏením v˘robku na traÈ a pfii
kolizi v˘robkÛ.

– Dostateãná v˘konnost úzkého
fiemenu.

– Chemická nebo biologic-
ká neteãnost v potravináfi-

ské, chemické a far-
maceutické v˘-

robû.

– Odolnost vodû ve sprchách a prÛmyslo-
v˘ch praãkách.

– Elektrická vodivost a antistatické para-
metry odpovídající standardu ISO 9563
v elektrotechnickém prÛmyslu.

– âistota fiemenÛ a odolnost barvám pro
lakovny.

Materiály pro fiemeny
Polyuretan nebo vybraná gumárenská

smûs s potfiebn˘mi vlastnostmi je spojena
s taÏnou vrstvou ze sklenûn˘ch nebo kevla-

rov˘ch vláken. Povrch zu-
bÛ je pokryt nylonovou
tkaninou.

Tvary zubÛ
Gates dodává uÏ fiadu

let speciální polyuretano-
v˘ fiemen Polychain s pro-
filem zubÛ vyvinut˘m pro
pfienos vysok˘ch momen-
tÛ. Levnûj‰í pryÏové fieme-
ny mají tvar zubÛ odvozen
z oblého profilu HTD
s ohledem na vysokou

tvarovou pevnost zubu, optimální nábûh do
fiemenice, nízk˘ hluk a odolnost proti pfie-
skoãení pfies zuby.

¤emen Transmotion
Novinka z leto‰ního veletrhu v Hannoveru

je nejv˘konnûj‰í souãasn˘ pryÏov˘ fiemen Po-
werGrip GT3 se speciální kevlarovou taÏnou
vrstvou pro váleãkové tratû. Oproti absolutnû
nejv˘konnûj‰ímu fiemenu Polychain je levnûj-
‰í. Jeho varianty splní kterékoliv z uveden˘ch
poÏadovan˘ch vlastností v rÛzn˘ch v˘robních
odvûtvích. MÛÏe b˘t nasazen i dodateãnû na
fiemenice s ozubením pro fiadu typÛ fie-
menÛ ostatních v˘robcÛ, zejména
s ozubením RPP.
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