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dopravníky
 pásové pro potravinářský průmysl 

- představují nosný segment naší výroby. Jedná se o dopravníky 
různých konstrukcí a variant pro nejrůznější aplikace ve všech odvětvích 
potravinářského průmyslu, kde potraviny přicházejí do přímého kontaktu 
s dopravním pásem. Tomu odpovídají použité materiály, ale především 
konstrukce dopravníků, která vždy zohledňuje požadavky na provozní 
podmínky a sanitaci pro konkrétní provoz. 

Konstrukční prvky a zásady používané u našich potravinářských dopravníků:
• všechny použité materiály, především nerez (standardní potravinářská 
nerez AISI 304 nebo se zvýšenou chemickou odolností AISI 316, 316L, 
316Ti) a plasty, jakož i dopravní pásy, mají certifikáty pro přímý styk s 
potravinami
• „otevřené“ konstrukce v maximální míře umožňující přístup do vnitřku 
dopravníku pro dokonalou sanitaci
• minimální používání vodorovných ploch na konstrukci dopravníku aby se 
omezilo ulpívání nečistot a usnadnilo stékání vody při oplachu dopravníku
• používání průběžných svárů a odlehčení styčných ploch bez svárů
• pevná boční vedení dopravovaného materiálu výklopná nebo vyjímatelná
• klínové vedení pásu – na spodní straně pásu je přivařen klínový profil 
zabraňující sjíždění pásu do boku 
• systémy rychlého uvolňování pásu – bez použití nástrojů umožňují obsluze 
velice rychle uvolnit pás bez porušení nastaveného předpětí a zcentrování 
pásu a vyčistit plochy dopravníku pod pásem, vnitřní stranu pásu a bubny
• možnost stažení pásu do boku dopravníku nebo rozpojení pásu spojeného 
mechanickou sponou
• pro vlhké prostředí je pás veden po lištovém roštu nebo nerezových 
deskách z plechu DEKOR s vylisovanými výstupky, aby se zabránilo přilnutí 
pásu k hladkému povrchu
• pro dopravníky umívané vodou nebo tekutými prostředky použití ložisek v 
plastových nebo nerezových domcích s možností domazání
• používání potravinářských olejových náplní převodovek a potravinářských 
tuků v ložiskách

Naše výrobní portfolio zahrnuje několik standardních konstrukcí, které jsou 
blíže popsány na samostatných letácích. Nicméně zakázkový charakter 
naší výroby a silně individuální přístup ke každé zakázce umožňují i 
další nestandardní a speciální konstrukce, které pak dále rozšiřují naše 
dlouholeté zkušenosti s konstrukcí a výrobou potravinářských dopravníků 
i naše výrobní portfolio. Neváhejte a kontaktujte nás, budeme se snažit 
nalézt optimální řešení pro vaše konkrétní požadavky.


