
Naše řetězy zvyšují ziskovost vašich výrobků

Vodicí nebo podpěrné kladky se montují v průmyslových  
odvětvích s přepravou sypkých hmot mimo jiné v elevátorech 
a článkových dopravních pásech. Domazávání kuličkových 
ložisek, která jsou v nich zabudovaná, se provádí maznicemi.  
Pokud se intervaly mazání dodržují a mazání se provádí  
správně, lze dosáhnout dlouhé životnosti – vždy to závisí na 
dopravovaném produktu a parametrech použití.
Bezúdržbová varianta je však většinou podstatně výhodnější z 
hlediska životnosti a náročnosti údržby.

Šetrné zacházení se zdroji a trvalá udržitelnost
Bezúdržbové kladky FB pro článkové dopravní pásy se  
nemusí domazávat. Spotřebuje se méně maziva, nejsou 
zde žádná znečištěná mazací místa a pracovníci se mohou 
věnovat jiným úkolům

Delší životnost bezúdržbových kladek s nákolkem 
Kladky pro článkové dopravní pásy s celoživotní mazací 
náplní vydrží podstatně déle než nedostatečně mazané nebo 
nemazané kladky s nákolkem, které částečně běhají nasucho

Vysoká provozní bezpečnost a disponibilita zařízení
Díky otěruvzdorným tvrzeným tělům kladek a osy, jakož i díky 
tomu, že ložiska jsou individuálně přizpůsobená pro daný  
případ použití a teploty, je životnost zabudovaných článkových 
dopravních pásů delší a prodlužují se i intervaly výměny

FB-retroFIT
Kladky s nákolkem pro článkové dopravní pásy vyrábíme na 
základě vlastního přeměření, podle vzorku nebo výkresu, a 
jako alternativu rádi nabídneme naše optimalizované kladky 
s celoživotní mazací náplní. Výpočet rentability přesvědčí i 
vás
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VÝHODY

BEZ- 
ÚDRŽBOVÉ KLADKY 
S NÁKOLKEM FB
 PRO ČLÁNKOVÉ DOPRAVNÍ PÁSY
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Slínkový dopravník s bezúdržbovými kladkami s nákolkem
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Kladka článkového dopravního pásu s maznicí bezúdržbová kladka článkového dopravního pásu

BEZÚDRŽBOVÁ ALTERNATIVA

BEZÚDRŽBOVÉ KLADKY ČLÁNKOVÉHO DOPRAVNÍHO 
PÁSU

KLADKY ČLÁNKOVÉHO DOPRAVNÍHO PÁSU S MAZNICÍ

Pokud jsou opatření preventivní údržby, k nimž patří i mazání pohyblivých konstrukčních součástí, například protože je málo času 
nebo zdrojů, odsunuta nebo provedena neúplně, zkracuje se kvůli nedostatečnému mazání životnost komponent. Výsledkem jsou 
kladky s nákolkem, které jsou nestabilní, těžce se otáčejí a nedosahují uspokojivé životnosti. Když se kladky s nákolky zasekávají, 
opotřebovávají také vodicí lišty, z čehož mohou vyplývat vyšší náklady na údržbu a v nejhorším případě i neplánované výpadky 
zařízení.

FB vyrábí jak náhradu 1 : 1 s namontovanými maznicemi a mazacími kanálky podle vzoru nebo přání zákazníka, tak i kladku s 
vysoce kvalitními, bezúdržbovými kuličkovými ložisky s celoživotní mazací náplní, což je řešení, kterému dáváme přednost. Srovnání 
přesvědčí i vás!
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