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Dopravníky a podávací technika



Ocelová konstrukce nebo z Al profilů 
Nerezové provedení pro použití v potravinářském průmyslu
Široká škála pohonů a polohovacích jednotek, materiálů a struktur 
povrchu umožňuje zakázkové řešení dopravníků dle specifických 
požadavků 

PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY

Individuální výroba pro zakázkové aplikace 
Volitelně pásové nebo řetězové
Paletky dopravníku mohou být přizpůsobeny pro 
různé díly

INDEXOVACÍ DOPRAVNÍKY

DOPLŇOVACÍ PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
Používány pro řízený posun malých dílů  
Podávaný materiál je dopraven do požadova-
né výšky do vibračních zásobníků nebo jiných 
podávacích zařízení 
Doplňovací pásové dopravníky je možné 
přizpůsobit podle charakteru podávaného 
materiálu pro širokou škálu průmyslových 
aplikací 

Na výběr jsou dopravníky se závěsnými deskami, 
plastovými rohožemi nebo pásy s unášejícími 
elementy (lamelami)  
Dostupné v provedení nerez nebo lakovaná ocel 
Volitelně: skluzy, kryty, vnitřní povrchová 
úprava dopravníku, snímání hladiny 
zaplnění, atp.



Přímé, nakloněné i zakřivené tvary dopravníku 
Pás dostupný v otevřeném i uzavřeném provedení 
Lamely a protiskluzové povrchy pásu usnadňují pohyb po nakloněné 
rovině 
Jednoduchá montáž a rychlá instalace

DOPRAVNÍKY S MODULÁRNÍM PÁSEM

Pro těžké, horké nebo ostré sériově vyráběné díly 
Vhodné např. pro posun výlisků nebo výkovků, stejně tak i pro 
dopravu třísek po obrábění
Dostupné v ocelovém či nerezovém provedení

VYNÁŠECÍ DOPRAVNÍKY

Jsou vhodné pro obrobené díly, různé komponenty nebo pro použi-
tí v nápojovém průmyslu 
Konstrukce z nerezu, oceli nebo  trubková
Řetěz může být vyroben z plastu, nerezové nebo kalené oceli
Možnost přímých, nakloněných a obloukových úseků
Při poškození se vymění pouze vadná část

DOPRAVNÍKY S DESTIČKOVÝM ŘETĚZEM



Kompletní portfolio
CAMCO - indexovací otočné stoly a mechanismy

DESTACO - uchopovače, tool-changery, ruční a pneumatické upínky

NEOBOTIX - autonomní mobilní podvozky (AIV)
IPR - uchopovače, funkční moduly a periferie robotů
OHTAKE, QUICHER - automatické podavače šroubků

UNIVERSAL ROBOTS - průmyslové šestiosé kooperativí roboty
JANOME - SCARA, desktop roboty, elektrické servo lisy

OPTOFORCE - 6-ti osé snímače F/T pro roboty
DAVtech - dávkovací pistole

DEL-TRON - lineární válivé saně, nastavovací stolky
VisionEx - Kamerové systémy

TEKNO - DETALJER - rozplétač pružin
iXTUR - pneumaticky ovládané magnety
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Typické aplikace
Automobilový průmysl  
Elektrický a elektronický průmysl 
Zpracování kovů a výroba plastů
Farmaceutický průmysl 

Potravinářský a nápojový průmysl 
Chemický průmysl 
Kosmetická výroba 
Zpracování skla, papíru apod. 


