


                                                                                          

                                                                                  

 

 

Válečkové řetězy                           ČSN 02 3301, ČSN 02 3315. DIN 8187 nebo DIN 8188, případně DIN 8181 

 

                                       

POPIS: 

Válečkový řetěz je vytvořen z vnitřních a vnějších článků. Pohyblivost sousedních článků je zajištěna čepem vnějšího článku v pouzdru 
vnitřního článku. Na každém pouzdře je nasazen otočný váleček, který snižuje tření při kontaktu s  řetězovým kolem a tudíž i celkové 
opotřebení. Proto je tento typ řetězu vhodný pro větší obvodové rychlosti. Pro přenos větších výkonů je možné použít řetěz dvouřadý 
(duplex), třířadý (triplex) nebo i víceřadý. 
Řetězy mívají stejný počet vnitřních a vnějších článků, takže jejich celkový počet článků je sudý. Pro snadnější montáž se obvykle jeden 
vnější článek nahrazuje spojkou. V případě nutnosti použití řetězu s lichým počtem článků je pro spojení vhodné použít lomený  
(redukční) článek, který umožňuje přechod z vnitřního článku na vnější. Jeho použití však snižuje statickou pevnost řetězu až o 30%.  
POUŽITÍ: 

Vhodné pro nepřetržitý provoz.  
Vysoká účinnost přenosu síly, provozní bezpečnost, minimální opotřebení ozubených kol a vysoká obvodová rychlost řetězu. 
 
 

Dopravní řetězy                                                 DIN 8165, ČSN 26 0401, DIN 8167 a DIN 8168 

 

 

POPIS: 

Dopravní řetězy jsou konstruovány buď jako pouzdrové či s různými typy kladek ( malá kladka, velká kladka, kladka s nákolkem ), spolu 
s nanýtovanými či navařenými unášecími deskami. Tyto řetězy mohou mít také ozubené unášecí desky, prodloužené čepy či U-unašeče 
s navulkanizovanou pryží. Tvar unašeče a jeho rozmístění na řetězu je možno zhotovit dle požadavku zákazníka. Vyznačují se vysokým 
výkonem, velkou odolností vůči přetržení 
POUŽITÍ: 

Všeobecně lze použít pro transport materiálu dopravníky, transportními a montážními pásy. Nerez provedení se požívá hlavně 
v potravinářství a chemickém průmyslu.  
 

 

 

 

Pouzdrové (transmisní) pomaluběžné řetězy                                 ČSN 02 3301 a DIN 8164 

 

                                                   

POPIS:  

Jedná se o pomaluběžné řetězy, které jsou svou konstrukcí podobné válečkovým. Liší se tím, že nemají válečky, které jsou nahrazeny 
přírubovým pouzdrem, proto je vhodný pro menší rychlosti. Běžná dovolená rychlost pohybu řetězu je pro pomaloběžné pouzdrové 
řetězy 0,3 až 1,2 m/s, max. 3,0/s. 
POUŽITÍ: 

 Pouzdrové řetězy se nejčastěji používají v trvalém pracovním režimu v hrubých provozních podmínkách, v provozech teplých a vlhkých, 
kde nelze použít řemeny apod. 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS A POUŽITÍ  



                                                                                   

                                                                                  
 

Gallovy řetězy                                                                     ČSN 02 3330 a DIN 8150 

 

                                  

POPIS: 

Gallovy řetězy mají specifické konstrukční řešení, kdy na řadě čepů je nasunuto několik řad destiček, zpravidla dvě až tři řady, ale i více, 
dle zatížení v dané aplikaci. Destičky bývají osmičkového nebo rovného tvaru, volně se na čepu otáčejí a jsou jištěny roznýtovaným 
čepem. Ke spojení se používají spojky sestávající se z hladkého čepu, rozpěrného válečku, který nahrazuje osazení, a závlaček. 
POUŽITÍ: 

 Gallovy řetězy se používají jako nosné řetězy a také pro pomalý přenos velké tažné síly rychlostí max. 0,3m/s. 
 

 

 

Fleyerovy řetězy                                                                                                                    DIN 8152 

 

                     

 

POPIS: 

Fleyerovy řetězy se od ostatních řetězů liší. Jsou tvořeny opět soustavou čepů a destiček, vnější destičky jsou pevně nalisované 
na čepech a čepy jsou z důvodu bezpečnosti zanýtované. Vnitřní destičky jsou uloženy volně a v různých kombinacích v 
závislosti na velikosti přenášené síly. Ke změně směru pohybu se používají převáděcí kladky. Ke spojení řetězů se mohou 
použít spojovací články nebo spojovací čepy se závlačkami. 
POUŽITÍ: 

 Řetězy se používají jako tažné nebo nosné, nelze je použít jako hnací, protože svou konstrukcí neumožňují použití řetězových 
kol. Uplatnění nacházejí tam, kde není vhodné použití ocelových lan. Jsou to řetězy používané ke změně směru síly, držení 
protizávaží apod.  
 

 

 

 

 

Zemědělské řetězy 

 

 
 

 

 

POPIS: 

Agrární řetězy, neboli řetězy pro zemědělský průmysl, jsou svojí konstrukcí shodné s válečkovými řetězy, rozměry a provedením jsou 
však přizpůsobené specifickému prostředí 
POUŽITÍ: 

Naleznou své uplatnění v zemědělství na nejrůznějších typech řetězových dopravníků - na brambory, jablka atd., v kombajnových 
adaptérech např. na kukuřici či slunečnici, na vazačích slámy či sklízecích mlátičkách apod. 
 
















