
Zabýváme se prodejem, servisem a spojováním dopravních pásů všech typů. Důraz klademe 
na distribuci kvalitních pryžotextilních i PVC pásů v různých šířkách a pevnostech ve spojení 
s kvalitním a rychlým servisem.

Nabízíme nové dopravní pásy předních světových výrobců, pro stálé zákazníky zajišťujeme 
skladové zásoby dopravních pásů v takové míře, abychom byli schopni okamžitě reagovat 
na vzniklé havarijní situace a minimalizovali tím našim zákazníkům vedlejší finanční náklady 
spojené s prostoji ve výrobě. 

OBLASTI POUŽITÍ

Těžební průmysl, dřevozpracující průmysl, potravinářský průmysl, slévárenský průmysl, 
zemědělství, energetický průmysl.
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DOPRAVNÍ PÁSY HLADKÉ 

• Šíře pasů:  400-2400 mm

• Kostra: textilní  nebo ocelokordová 

• Pevnost:  200 N/mm – 3400 N/mm (text.kostra),  

1000 N/mm-5000N/mm (ocelokordová kostra)

• Textilní kostra – počet vložek: 1 až 6

•  vlákna z polyamidu (P) nebo v kombinaci  

polyester x polyamid (EP)

• Okraje: seříznuté nebo s ochranným pryžovým 

okrajem

• Krycí vrstva – k dispozici široká škála pryžových 

krycích vrstev, dle požadavků vyplývajících z 

provozních podmínek 

DOPRAVNÍ PÁSY PROFILOVÉ

• dopravní pásy s polyesterovou kostrou (EP)

• příčně stabilní

• výška profilů: 16 – 32 mm

• šíře pasů: 400 – 1600 mm

• pevnost: 250N/mm – 500N/mm

• délky pasů:  na přání zákazníka

• spojování: mechanické spojovače nebo metodou  

„za studena“

• krycí vrstvy: dle norem DIN W nebo Y

TRANSBELT: standardní dopravní pásy s textilní vložkou 
určené pro běžné použití v lomech, štěrkopískovnách, 
cementárnách, elektrárnách, při úpravě nerostných surovin, 
atd.

STEELBELT: dopravní pásy s ocelokordovou kostrou určené  
k dálkové pásové dopravě, v těžkém báňském průmyslu, 
lomech.

SHOCKBELT: dopravní pásy se zvýšenou odolností proti 
vzniku průrazů

FIREBELT: pásy určené pro přepravu hořlavých materiálů  
v hlubinných dolech a pro přepravu materiálů v prostředí ze 
zvýšeným rizikem vzniku výbuchu (uhelné skládky, úpravny 
uhlí).

THERMBELT: teplotně-odolné pásy. Použití ve sklárnách, 
železárnách, teplárnách a místech se zvýšeným teplotním 
namáháním.

FROSTBELT: dopravní pásy určené do prostředí s extrémně  
nízkými teplotami (až -50°C), např. mrazírenský průmysl, 
dálková pásová doprava.

ECOTUBELT: dopravní pásy určené pro trubkové dopravníky. 

OILBELT: dopravní pásy určené zejména pro chemický 
a slévárenský průmysl, jsou to oleji vzdorné pásy často 
používané i v moderních spalovnách. 

CHEMICALBELT: dopravní pásy určené zejména pro 
chemický průmysl, odolávají anorganickým kyselinám i 
zásadám. 
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