
   

Klínové a ozubené řemeny Válečkové a dopravní řetězy
Řemenice, řetězová kola  

a pouzdra

Svěrná pouzdra SKF FX
Tato nabídka pouzder umožňuje připevnit komponentu  
k hladké hřídeli bezpečně pro náročné aplikace:

Řetězová kola SKF
Pro pokrytí nabídky válečkových a dopravních řetězů  
nabízí SKF všechny typy řetězových kol:

Náboje a pouzdra
Vhodné pro zajištění na hřídeli s drážkou pro pero  
- kuželová a QD pouzdra, náboje:

Ocelové výrobky
Pro nabídnutí nejlepších možných systémů pohonu je  
nutné použít kvalitní ocelové části. SKF může dodat  
řemenice, řetězová kola, náboje a pouzdra:

Nabídka řetězů SKF
Nabídka válečkových a dopravních řetězů od SKF:

Řetězy Xtra odolné proti korozi
Pro aplikace s extrémními prostředími:

Dopravní řetězy
Pro řetězy v dopravním průmyslu s lehkým až extrémně  
velkým zatížením:

Válečkové řetězy certifikované API
Náročné aplikace čerpadel naftového pole vyžadují  
dostupnost výrobku se správnou kvalitou - SKF vyniká  
v dodávkách speciálních průmyslových řetězů:
  

Řezání ozubených řemenů
Pro rychlé splnění objednávky má SKF na klíčových  
celosvětových místech nejmodernější řezací stroje:

Nabídka ozubených řemenů
Nejrychleji rostoucí nabídka řemenů, kde SKF  
má velký sortiment těchto výrobků:

Nabídka klínových řemenů  
SKF Xtra Power
Řemeny SKF Xtra splňují požadavky na větší  
výkonnost a delší životnost klínových řemenů:

Nabídka klínových řemenů SKF
SKF má kompletní nabídku řemenů pro přenos  
výkonu, která zahrnuje:
• Klasický profil (A, B, C, D, Z) 
• Úzký ISO (SPA, SPB, SPC)
• Úzký RMA (3V, 5V, 8V)
• Ozubený řezaný (CRE) až do roztečné  

délky 4 000 mm
• Násobné řemeny
• Speciální provedení - např. aramidové kordy

• Odolné proti oleji a teplu
• Účinnost pohonu až 97%
• Minimální údržba po dobu života pohonu
• Větší výkonnost - o 20-30% větší než  

standardní řemeny

• Klasické lichoběžníkové (MXL, XL, L, H, XH,       
XXH)

• Metrické lichoběžníkové (T2.5, T5, T10, T20,        
AT5, AT10) v provedení z pryže nebo  
polyuretanu

• HiTD – Křivočarý profil zubů, pohon s velkým  
momentem

• Oboustranné provedení pro většinu profilů

• Umožňují objednání ekonomických množství
• Používají vynikající logistickou podporu SKF

• Válečkové řetězy podle BS/ISO, DIN a ANSI standardů
• Válečkové řetězy ANSI pro velká zatížení – S, SH, SPH       

a SHH pro extrémní podmínky
• Standardní řetězy dostupné v nýtovaném provedení  

nebo se závlačkou
• Unášeče pro řetězy – A1,K1, WSA1 atd. dostupné pro  

válečkové a dopravní řetězy
• Speciální řetězy vyrobené na zakázku pro mnoho  

aplikací

• Řetězy z nerezové oceli – třída 304 a 316  
pro potravinářství

• Poniklované řetězy – bezkontaktní pro potravinářství,  
náročné prostředí

• Pozinkované řetězy pro ekonomickou ochranu  
a nízkou-střední odolnost

• Dakrotizované řetězy – vysocevýkonný povlak  
pro řetězy v extrémních podmínkách

• Cementářský průmysl – korečkový výtah, dopravník  
nakladače a článkový dopravník 

• Ocelářský průmysl – transportní a hnací řetězy,  
speciální konstrukce jsou rovněž dostupné

• Unikátní řetězy vyrobené na zakázku pro mnoho  
aplikací

• Řetězy certifikované API
• Schopnost tlumit rázy, velká kolísavá zatížení
• Shodné se standardem ANSI - od velikosti ANSI 80  

a větší, široké až 8 řad

• ISO a RMA profily – rozměry podle příslušných  
standardů

• Fosfátované řemenice ISO – míra odolnosti proti  
korozi

• Práškované řemenice RMA pro ekonomickou ochranu
• Standardní zajištění pomocí kuželového nebo  

QD pouzdra

• Kuželová pouzdra a šroubované nebo přivařovací  
náboje

• QD pouzdra s přivařovacími náboji
• Náboje zajišťují přizpůsobitelnost zajištění kompo- 

nenty na hřídeli s perem

• Řetězová kola ANSI a BS/ISO
• Předvrtané z výrobního závodu pro kuželové  

pouzdro
• Dostupné provedení s kalenými zuby pro extrémní  

podmínky

• Průměry hřídele od 10 do 900 mm
• Schopnost tlumit rázy, velká kolísavá zatížení
• Přenos velkých momentů, až do 1 650 kN

Řemenice SKF pro klínové řemeny



The Power of Knowledge Engineering
SKF se při vývoji inovativních řešení pro prvovýrobu (OEM) a výrobní závody ve všech 
významných průmyslových odvětvích opírá o svých pět znalostních platforem a více 
než sto let zkušeností s konkrétními aplikacemi. Hlavní oblasti kompetencí SKF jsou 
ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, mazací systémy, mechatronika (konstrukce inteli-
gentních systémů pomocí kombinace mechanických a elektronických součástí)  
a široká škála služeb, od tvorby počítačových 3D modelů až po vyspělé systémy 
pro sledování provozního stavu, zvyšování spolehlivosti a správu výrobních zařízení. 
Globální dosah společnosti zákazníkům SKF zaručuje stejně vysokou jakost a 
dostupnost výrobků všude na světě.

® SKF je chráněná obchodní značka SKF Group.

© SKF Group
Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a bez souhlasu nesmí být 
reprodukován (ani jeho části). Správnost údajů uvedených v této publikaci byla kontrolována 
s veškerou péčí, avšak vydavatel nepřebírá odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, ať už 
přímé nebo následné, které by vznikly z důvodů použití zde uvedených informací.
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Výrobky SKF 
pro přenos 
výkonu

Spojky

Typy spojek nabízené SKF
Celosvětová nabídka spojek je velmi různorodá, 
proto SKF zjednodušilo sortiment na základní 
nabídku, která zahrnuje:

Zubová spojka
Nabídka SKF zubových spojek se soudečkovými  
zuby zahrnuje:

Pružná spojka s lineárně vinutou pružinou
Univerzální pružná spojka SKF s lineárně vinutou  
pružinou má následující vlastnosti:

SKF Flex, spojka s pružným  
prstencem
Spojka SKF Flex s nejnižšími požadavkami  
na údržbu, která se celosvětové osvědčila,  
nabízí:

www.skfptp.com

• Elastomerové, např. křížové spojky a spojky  
s pružným prstencem

• Typy s rozpěrným dílem, např. křížové, Flex,  
s lineárně vinutou pružinou a zubové

• Řetězová spojka – ISO, JIS/ANSI
• Kloubové spojky - malé/pro lehké zatížení  

jednoduché a dvojité, sestavy kardanů/hnacích  
hřídelí

• Pevné spojky – až pro průměr hřídele 495 mm
• Speciální provedení; vyráběné na zakázku  

pro většinu aplikací

• Jednoduché a dvojité - standard AGMA
• S rozpěrným dílem a plovoucí hřídel
• Svislé provedení
• Speciální vyrobené na zakázku,  

např. izolované provedení

• Vodorovně a svisle dělený kryt
• Provedení s plovičným nebo úplným rozpěrným  

dílem
• Zaměnitelná s většinou známých značek  

- velikost za velikost
• Vynikajicí tlumící vlastnosti

• Bezúdržbové provedení
• Tlumí rázy, nesouosost, vibrace
• Možnost výměnit pružný prstence bez  

pohybu motoru


