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Dopravní pásy - úplný sor  ment       
Do všech druhů výroby - kovovýroba, zemědělství, potravinářství (včetně  
atestů), dřevařský i dřevozpracující průmysl, papírenský, chemický  a ostatní 
průmysl a  služby, kde se používají dopravníky.
Pevnostní vložka:  Polyester (1-3 vrstvy).
Pracovní plochy:  PVC, PUR, silikon, guma, plsť, PTFE (tefl on) včetně pásů  
   pro přímý styk s potravinami (atest).
Rozměry:  Délka dle  požadavku, šíře do 3000 mm  (po dohodě i více).
Vybavení:  Podélné vodící profi ly, příčné profi ly, boční vlnovce, různé dezény     
  povrchu. Zesílení okrajů, nýty, pásy  do zatáčky, oka  atd.
Spoje:   Na prsty, přeložené, klínové broušené, schůdkové, lepené, pianové.
  Mechanické sponky kov i plast. 

Elevátorové pásy
Tvořeny 2 až 6 vrstvami PES vysokopevnostního kordu nánosovaného PVC.  Jsou 
an  sta  cké, odolné vůči olejům a chemikáliím. Od -10 °C do + 80 °C.

Ploché hnací vrstvené řemeny
Pevnostní vložka:  PA folie, PES.
Třecí plochy:   Guma, PUR, PA, useň.
Rozměry:   Délka podle požadavku, šíře do 500 mm.

Ploché hnací řemeny do hydroelektráren
Mnohaleté zkušenos   v oboru, vysoké výkony, spolehlivost, dlouhá životnost.

Sklotefl onové pásy a tkaniny
Oboustranně nanesený PTFE, možno dodat i samolepící verzi a  síťové materiály. 
Tloušťka:   0,07  - 0,38 mm.

Ozubené řemeny
Široká škála různých typů ozubených řemenů vyráběných z gumy i polyureta-
nu, které jsou vyztužené ocelovým, aramidovým nebo kevlarovým kordem. 
Dostupné v metráži i jako nekonečné Poly V řemeny (klínové drážky). Možnost 
dodání včetně řemenic.

Ochranné měchy roztažné
Materiál:  Z chromočiněné usně, plastů (harmoniky, prachovky) kulaté,  
  hranaté, kuželovité - včetně výztuh a přírub, rámečků, možnost  
  impregnace.

Třecí obložení frikčních lisů
Materiál:  Chromočiněná useň s pevnostní polyamidovou nebo kevlarovou  
  vložkou.
Rozměry:  Standardně dodávané v průměrech 600 až 3000 mm.

Ostatní sor  ment
PUR kulaté šňůry o průměru 2 až 15 mm, těsnící usňové manžety miskové, 
dvojité, střechové, kloboučkové, lepidla, sponky, korečky - plastové, svařované, 
ocelové.

Poskytujeme servis,opravy , montáže 24 hod. včetně víkendů
      
      VOLEJTE: 605 918 975



Elevátorové a zemědělské pásy

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: 

REKO s.r.o., Husova 123, 551 01 Jaroměř            
e-mail: info@reko-sro.cz      tel:  491 840011-19   DIČ: CZ44499850
www.reko-sro.cz    fax: 491 840021     IČ:        44499850

Nabízíme dopravní a elevátorové pásy české výroby ve vysoké kvalitě. Velmi odolné, dlouhá životnost, vhodné 
pro sušičky, sila, míchárny krmiv a další provozy.

SORTIMENT:
3 T 24 V3 - V3  3 vložkový pás  povolené namáhání 24 N/mm tloušťka 4,5 mm
4 T 32 V3 - V3  4 vložkový pás  povolené namáhání 32 N/mm tloušťka 6,0 mm
5 T 40 V3 - V3  5 vložkový pás  povolené namáhání 40 N/mm tloušťka 7,5 mm
6 T 48 V3 - V3  6 vložkový pás  povolené namáhání 48 N/mm tloušťka 9,0 mm

Při těchto hodnotách namáhání vykazují pásy maximální prodloužení o 1,5 % - tyto hodnoty plně odpovídají 
nebo i překračují hodnoty zahraničních elevátorových pásů. 

KONSTRUKCE:
Pásy jsou tvořeny 3-6 vrstvami PES vysokopevnostního kordu nánosovaného PVC, které jsou tepelně sdruženy.

VLASTNOSTI:
An  sta  ka      ANO  Tepelná odolnost -10 °C   +80 °C
Odolnost vůči olejům a běžným chemikáliím  ANO  Tvrdost  70 ShA

ROZMĚRY:
Délka maximálně 105 m (role), šíře maximálně 1400 mm (role). Rozměry lze upravit na konkrétní požadavky 
zákazníků (šířka i délka).

TERMÍNY:
Termíny dodávek jsou dle požadavků velmi pružné díky české výrobě - kontaktujte nás !

CENY:
Bezkonkurenční ceny české výroby! Výrazné množstvení slevy. Možnost konsignačních skladů.

SLUŽBY:
Poradenské služby, servis, spojování pásů, opravy, prodej spojovacích materiálů. Vybavení pásů - korečky 
plastové, svařované, ocelové.


