
KATALOG PRODUKTÓW

PODZESPOŁY DO MASZYN
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

SYSTEMY TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

PRODUKCJA          ZAOPATRZENIE          AUTOMATYZACJA

OD 20 LAT NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ!

KATALOG PRODUKTÓW





Przekładnie przemysłowe

Seria PBZ i PBC 

Napędy
dla agresywnych środowisk
Seria CLEAN DUTY  
Podstawowe parametry:
•	dla	przemysłu	spożywczego	 
i	farmaceutycznego
•	wielkość	przekładni	030	–	090
•	moc	do	1,5	kW
•	gładka	powierzchnia	silnika	–	bez	 
użebrowań
•	tuleja	zdawcza	wykonana	ze	stali	 
nierdzewnej	AISI	316
•	wał	zdawczy	ze	stali	AISI	316
•	tabliczka	znamionowa	przystosowana	 
dla	agresywnych	środowisk	pracy
•	grafitowa	uszczelka	na	połączeniu	
			kołnierzowym	przekładni	z	silnikiem
•	śruby	ze	stali	nierdzewnej	AISI	316
•	uszczelnione	otwory	gwintowane
•	szczelny	korpus
•	uszczelnienia	silikonowe	z	certyfikatem	FDA
•	łożyska	na	tulei	zdawczej	dwustronnie	 
kryte	(2RS)
•	dostarczane	z	olejem	posiadającym 
atest	do	kontaktu	z	żywnością





• układy łagodnego startu i zatrzymania silnika, 
umożliwiające precyzyjne ustawienie parametrów 
rozruchu i zminimalizowanie kosztów energii

• możliwość ustawienie czasu rozruchu, 
ograniczenia prądu, przekazywanie danych 
do systemów automatyki

• dostępne różne wykonania i wielkości odpowiednie 
dla indywidualnych wymagań, moc 1.5 - 900kW

Hamulce elektryczne
• elektroniczne urządzenia do precyzyjnego, 
niezawodnego zatrzymywania silników 
elektrycznych

• dostępne różne wykonania i wielkości odpowiednie 
dla indywidualnych wymagań, 6 - 600A, możliwa 
regulacja czasu zatrzymania od 0,5 do 320s

• dostępne wersje do układów Safety

• układy łagodnego rozruchu zintegrowane 
z hamulcem elektrycznym

• możliwość ustawienie czasu rozruchu, czasu 
hamowania, ograniczenia prądu, przekazywanie 
danych do systemów automatyki

• dostępne 2 typoszeregi, moce 1.5 - 30kW

Seria L510s

Seria E510 i E510sSeria E510 i E510s

Seria A510s

Seria F510





. . . . . . . . . . . . .

Zgarniacze do Taśm
• łatwy w montażu, obsłudze oraz czyszczeniu
• napinacze Rosta typu SE zamontowane po 

obu stronach
• zgarniacza zapewniają automatyczny system 

napinania, który gwarantuje stały, idealny 
docisk ostrza do taśmy, niezależnie od jej 
powierzchni

• ostrza o grubości 2 mm wykonane ze stali lub 
węglika spiekanego

• specjalny system mocowania ostrzy umożliwia 
łatwą i szybką ich wymianę

• regulowany rozstaw płyt montażowych
• wytrzymała konstrukcja zapewnia długi czas 

bezawaryjnej pracy
• dostępne w 7 standardowych wielkościach 

(możliwe wykonanie niestandardowych 
wielkości)wielkości)
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