
Naše řetězy zvyšují ziskovost vašich výrobků
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Optimalizované přidržovací řetězy FB pro nakladače  
kulatiny značek Kalmar, Sisu, Liebherr a dalších výrobců.

Přidržovací řetězy FB pro bezpečnou fixaci kmenů.

Nakladače kulatiny mají obvykle přidržovací řetězy v  
drapácích (kleštích), které z obou stran zajišťují nýtované čepy 
s podložkami. Kývání během transportu a boční zatížení při 
začelování kmenů způsobuje, že se nýtované čepy uvolňují.

Přidržovací řetězy FB tento problém řeší. Jsou stabilní, mají 
dlouhou životnost a jsou cenově výhodnější.

PŘIDRŽOVACÍ 
ŘETĚZY FB

Stabilní a zatížitelná pojistka čepů 
Výkonná pojistka čepů brání tomu, aby se čepy řetězu 
uvolnily a řetěz se otevřel

Vyšší provozní bezpečnost 
Řetěz dobře dosedá a má pohyblivé klouby, což zaručuje 
rovnoměrné rozložení zátěže. Kmeny jsou tak zajištěny 
optimálním způsobem

Delší životnost 
Díky zušlechtěným destičkám s vyšší pevností v tahu téměř 
nedochází k zarolování a opotřebení destiček je mnohem 
nižší

Bez nutnosti úprav
Pro přidržovací řetězy FB se nemusí nijak upravovat držáky v 
drapáku (kleštích), protože funkční rozměry jsou shodné 
s řetězy výrobce originálních dílů

VÝHODY

Provizorní navařování 
nýtovaných čepů.

Svar se při praktickém  
použití rozlomí.
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Flyerovy řetězy pro nakladače kulatiny obvykle na obou stranách zajišťují nýtované čepy s podložkami. Nevýhodou této konstruk-
ce je to, že se nýtované čepy v důsledku působení bočního zatížení snadno uvolňují. Navíc se v podložkách tvoří podélné otvory. 
Údržbáři potom čepy většinou svařují s podložkami. To je ale pouze krátkodobé řešení a zbytečně se na něj vynakládá čas a peníze. 
Navíc hrozí, že se kmeny z držení uvolní a vypadnou. Existuje velmi vysoké bezpečnostní riziko pro osoby a stroje.
Mnohem dražší než oprava jsou však prostoje těchto drahých strojů. 

Naše inovativní přidržovací řetězy FB jsme vyvinuli společně s našimi zákazníky a vylepšili je při praktickém používání. 
Výsledkem je optimální konstrukce přidržovacích řetězů FB.

Zvolili jsme velmi odolnou hlavu čepu, díky které je možné působit proti zvyšující se zátěži a bočním silám. Protilehlou stranu jsme 
zajistili silným stavěcím kroužkem, který odborným způsobem svařujeme s čepem. Také jsme optimalizovali vůli mezi destičkami a 
čepy řetězu, aby při transportu kulatiny byly řetězy bočně stabilní a nebyly tuhé v ohybu a dobře přilehly na jednotlivou kulatinu a tím 
ji zajistily proti vypadnutí; a zároveň se při jízdě naprázdno tolik bočně nekývaly.

STANDARDNÍ ŘEŠENÍ 

FLYEROVY ŘETĚZY

V PRAXI OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ FIRMY  

PŘIDRŽOVACÍ ŘETĚZY FB

Nýtované čepy s 
podložkami

Stavěcí kroužek se s 
čepem svaří odběr-
ným způsobem

Masivní poškození na čepech a podložkách již po 
3 měsících.

FB přidržovací řetěz po 12 měsících v provozu
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