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SPOJKOVÁ TECHNIKA

Lamelové spojky
Priemer hriadeľa

Otáčky

Krútiaci moment

Materiál

13 – 415 mm

až 30.000 ot/min

až 1.000.000 Nm

Zubové hriadeľové
spojky

oceľ / nerezová oceľ

Kužeľové puzdra

Priemer hriadeľa

až 1180 mm

až 33.800.000 Nm
Otáčky

Otáčky

Veľkosť

Materiál

až 3000 ot/min

1 008 až 10 085

až 7.700 ot/min

Diera

Priemer hriadeľa

9 – 125 mm

Krútiaci moment

9 až 250 mm

sivá zliatina G22

Materiál

oceľ C45, 42CrMo4, nerezová oceľ A630

Voľnobežné spojky

Mini hriadeľové spojky

Priemer hriadeľa

8 – 150 mm

Krútiaci moment

až 56.000 Nm
Otáčky

Flexibilné hriadeľové
spojky

až 15.000 ot/min
Materiál

oceľ

Priemer hriadeľa

8 – 105 mm

Zverné upínacie puzdra

Teplota

-40 až +90°C

Priemer hriadeľa

Priemer hriadeľa

8 – 600 mm

1 – 18 mm

Krútiaci moment

Krútiaci moment

až 1.205.000 Nm

do 25 Nm

Otáčky

Otáčky

Vŕtanie

8 až 130 mm
Materiál

oceľ/guma 50 a 60 Sh A

až 19.000 ot/min.

-

Materiál

Materiál

oceľ alebo nerezová oceľ A304

nikel, oceľ, nerezová oceľ, hliník

Obmedzovače krútiaceho momentu jednoduché

Samomazné spojky

Priemer hriadeľa

Pružné hriadeľové spojky

5 – 160 mm

Krútiaci moment

0,5 až 23.000 Nm
Priemer hriadeľa

Otáčky

Otáčky

až 19.000 ot/min

až 10.000 ot/min

Krútiaci moment

Materiál

pozinkovaná oceľ, bez azbestu

6 – 160 mm

Materiál

do 9.000 Nm

liatina GG25, oceľ, nerezová oceľ, hliník

Obmedzovače krútiaceho momentu kombinované
Tuhé hriadeľové spoje
Priemer hriadeľa

Otáčky

Krútiaci moment

Materiál

20 – 160 mm
20 – 23.000 Nm

až 3098 ot/min
liatina GG25

Priemer hriadeľa

Priemer hriadeľa

4 – 250 mm

10 – 100 mm

Krútiaci moment

Krútiaci moment

0,5 až 6.800 Nm

1.766.000 Nm

Otáčky

Otáčky

až 10.000 ot/min

až 14.000 ot/min

Materiál

Materiál

pozinkovaná oceľ, bez azbestu
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oceľ alebo nerezová oceľ / plast
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ELEKTROMOTORY A BRZDY

Frekvenčné meniče

Minielektromotory

Pre motory

0,37 až 900 kW
Napätie

200 V AC – 690 V
Frekvenčný vstup

50-60 Hz

Hydraulické
generátory

Ochranný systém

IP00, IP20, IP54

Prevádzkový tlak

Napínacie držiaky elektromotorov

do 280 Bar

Pre rámy motorov

Napätie

Pre motory s výkonom

Krútiaci moment

56 až 315M

Výkon motora

od 0,37 do 7,5 kW

0,5 až 130 V

0,09 až 132 kW

Minútový výkon

0,88 až 17,1 litra

max 1055 g.cm

Vyhotovenie

Vhodné pre

Otáčky

priame alebo pod uhlom

použitie s brzdami

až 30.000 rpm

Materiál

Výkon

oceľ alebo liatina

max. 32 W

Strmeňové pneumatické a hydraulické brzdy

Radiálne brzdy

Minimálny priemer kotúča

103 mm

Elektromotory 12 - 110V

Maximálna hrúbka kotúča

40 mm

Maximálna brzdná sila

Výkon

Štandard

200 W až 50 kW

B5 a B14

Priemer tela

Otáčky

42.000 N

Kontinuálna tepelná kapacita

106 – 300 mm

až 192 kW

do 3000 rpm

Hydraulické modulárne brzdy
Elektromotory s brzdou

Vnútorný priemer

Minimálny priemer kotúča

až 406 mm

250 mm

Maximálny krútiaci moment
Brzdy

AC alebo DC

Moment brzdy

2 až 600 Nm

3.970 Nm

Maximálna tlak

Maximálne otáčky

Maximálna brzdná sila

200 Bar

až 2.000 ot/min
Výkon

0,06 až 55 kW

Motor

jedno alebo trojfázový

270.000 N

Maximálna tepelná kapacita

Kontinuálna tepelná kapacita

180 kW

až 80 kW

Ručné priemyselné brzdy
Minimálny priemer kotúča

Maximálna brzdná sila

150mm

39.800 N

Maximálna hrúbka kotúča

Kontinuálna tepelná kapacita

40 mm

￼ Jednofázové a trojfázové
elektromotory

až 20 kW

Elektromagnetické brzdy

Veľkosť

IEC50 až IEC450

Výkon

0,06 až 900kW
Póly

2/4/6/8

Otáčky

Prevedenia

Krútiaci moment

Ďalšie

až 10.000 ot/min
až 12.800 Nm

s permanentným magnetom, práškové, diskové...
možnosť dodania regulátora momentu

Materiál

liatina alebo hliník
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REŤAZE | REŤAZOVE KOLESÁ | NAPINÁKY

Reťazové kolesá s nábojom a reťazové disky

Reťazové napináky

Materiál

oceľ C 45 E
Pre reťaze

03-1 až 32B-1-2-3
Ďalšie

• možnosť dodania s kalenými zubami
• reťazové kolesa s nábojom a disky
bez náboja

Valčekové reťaze ISO a ASA
Material

Reťazové kolesá liatinové

DIN 8187/ DIN 8188

oceľ, hliník, alebo nerezová oceľ

Počet radov

Pre reťaze

Veľkosť puzdier

Ďalšie

Pre reťaze

Normy

jednoradové/dvojradové/trojradové
Veľkosť

04B-1 až 72B-3

Spracovanie

klasické/poniklované/nerezové/špeciálne

06B1 až 32B2

1210 až 5050

• napináky s násadkami pre jedno/
dvoj/trojradové reťaze
• napináky rotačne, lineárne a pevné
• reťazové disky s kalenými zubami pre
1 a 2 radové reťaze

06B-1-2-3 až 24B-1-2-3
Materiál

liatina EN-GJL-250 EN 1561
Ďalšie

predvŕtané aj na kužeľové puzdra

Reťaze s dutými čapmi a iné
Druhy

• s dutými čapmi alebo kovové
• reťaze s navarenými úchopmi
• Multiplan reťaze / Redler reťaze
• Oceľové vozíky pre reťaze

Fleyerové reťaze
Normy

Reťazové kolesá pre kužeľové
púzdra

Druhy

Veľkosť puzdier

BL(LH)/LL/AL
2x2/2x3/3x4/4x4/4x6/6x6/8x8

1008 až 3020

Rozostup

Pre reťaze

Sila v pretrhnutí

Materiál

od 12,7 po 76,2 mm

06B-1-2-3 až 20B-1-2-3

až 2240 kN

oceľ C 45 E
Ďalšie

možnosť dodania s kalenými zubami

Valčekové a puzdrové reťaze s unášačmi
Reťazové kolesá pre reťaz DIN 766 / 764
Typy unášačov

• priame / ohnuté
• pogumované / unášače tvaru V
• uchopovacie / predĺžene čapy
• špeciálne na základe dokumentácie

Reťaze DIN 766 a DIN 764
Druhy

Tvrdosť

LH a MH/DIN766 a 764

až 54HRC

Materiál

Priemer oka

MnNiCrMo / NiCrMo

Špeciálne vyhotovenia reťazí

10 až 42 mm

Priemer kolies

Telo kolesa

Pre reťaze s priemerom

Zuby

od 136 do 1 653 mm
10 až 39 mm

z ocele alebo liatiny GS-800
C45 kalene, CrMo zliatina, NiCrMo kalene

Reťazové spojky pre reťaze

Druhy

• pre akumulátory / s vonkajšími valčekmi
• do zákrut / pre závesné dopravníky
• transportné / so škrabákmi
• vyrobené na zákazku podľa dokumentácie
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Pre reťaze

Tvrdosť

Materiál

Spojky reťazí

LH22x86 až LH38x144
NiCrMo zliatina
špeciálne kalená

až HV800
aj s unášačmi

www.fisatech.sk

6

REMENE | REMENICE | NAPINÁKY

Remenice pre ozubené remene
Profil ozubenia

Remenice

Materiál

Ďalšie

T, AT, HTD, XLH

predvŕtané, s alebo bez prírub

hliník 6082 alebo oceľ

možnosť výroby a úprav na základe
dodaných podkladov

Remenice pre klinové remene na kužeľové puzdra
Ozubené remene
metrážne

Vyhotovenie diery

Pre remene

SPZ, SPA, SPB, SPC

Profily

Materiál

T, AT, HTD, XLH

EN-GJL-200 EN 1561

určené pre kužeľové puzdro
Ďalšie

možnosť výroby na zákzaku aj extra veľkosí

Šírky a dĺžky

klasické aj rezané na mieru

Ozubené remene nekonečné

Spojovacie platne remeňov

Profily

T, AT, HTD, XLH
Šírky a dĺžky

klasické

Remenice pre klinové
a ploché remene

Ďalšie

možnosť dodávky aj atypických
prevedení

Vyhotovenie

nepredvŕtané alebo na upínacie puzdro

Klinové remene

Pre remene

SPZ, SPA, SPB, SPC

Ďalšie

Profily

Z, A, B, C, D, E, SPZ, SPA, SPB, SPC,
3V/9N, 5V/15N, 8V/25N

Pre profily

Multi-remene

Materiál

HA, HB, HC, HD, 3V, SPA, SPB, 5V/15J, SPC, 8V
Remene

• ploché s hrúbkou 1,2mm
• klinové rezané
• poly drážkované

Polyuretánové remene

T, AT, HTD, XLH

možnosť výroby na zákazku aj
neštandardných veľkostí a tvarov
Materiál

EN-GJL-200 EN 1561

hliník 6082
Ďalšie

možná výroba upínacích platní na
zákazku

Remenice pre kužeľové puzdra

Ozubené tyče

Pre profily

HTD a XLH
Pre puzdra

Tvrdosť

87-88ShA
Pracovné teploty

Prevedenie

1108 až 4040

• okrúhle, päťuholník, lichobežník
• Plné alebo duté 

oceľ a liatina

Materiál

-30 až +80 C

Napináky klinových a plochých remeňov
Príslušenstvo inštalácie remeňov
Senzor napnutia remeňa

manuálny alebo elektornický
Ďalšie

merač dlžky remeňa
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Typy
Napináky

T, ST, MXL, XL, L, HTD

• s násadkami pre ploché a klinové remene
• rotačné, lineárne a pevné

Pre profil

Materiál

nylon, hliník, nerezová oceľ, pozinkovaná
oceľ alebo PA-6

AT5 a AT10, HTD a POLY CHAIN,
RPP, XLH
Materiál

hliník 6082 alebo oceľ
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PRÍSLUŠENSTVO PNEUMATICKÝCH A HYDRAULICKÝCH VALCOV

Kĺbové oká a uhlové kĺby

Flexibilná spojka

Pre diery

od priemeru 5 mm do 80 mm
Vyhotovenie

• s vonkajším a vnútorným závitom
• bezúdržbové s PTFE vložkou
Materiál

oceľ alebo nerezová oceľ AISI 304

Kyvné uloženia
a SAE príruby

Uloženie pneumatických valcov

Materiál

Pre pneu. valce

S355JR na C45 u oscilačných uložení

s priemerom 32 až 125/200 mm
Ďalšie

Príruby

• možnosť vyhotovenia z ocele AISI 304
• kyvné príruby a držiaky z pozinkovanej
ocele
Vyhotovenia pre

pre vysoké tlaky S.A.E.

Materiál

Pre tlak

oceľ na oceľ, pozinkovaný povrch

až 420 bar

Závity

od M6 po M20

DIN valce

Tesnenia hydr. valcov
Sférické ložiská a uloženia

Kĺbové uloženia hydraulických valcov
Uloženie

oceľ na oceľ alebo oceľ na PTFE
Priemer diery

Materiál

oceľ na oceľ
Priemer

25 až 120 mm

od 6 mm do 250 mm

Sférické ložiská

od priemeru 6 mm do 300 mm

Prevedenie

skrutkovacie alebo navarovacie

Vyhotovenia

bezúdržbové alebo s potrebou domazania

Vidlice a spodné uloženia hydraulických valcov
Uloženia pneumatických valcov kyvné

Tesnenia

piestov, prachovky, O-krúžky
Pre priemery

od 32 mm do 250 mm

Pre valce

DIN do priemeru 200 mm

do 500 kN

od 20 mm do 150 mm

liaty hliník alebo nerezová oceľ A304

so závitom až M80x3
Maximálne zaťaženie

Priemery piestnic

Materiál

Vidlice

Materiál

liatina EN-GJS 500/7, oceľ
S355JR – ST 52.3

Ďalšie

kompletné tesniace sety

Opravné sety/piestne tyče/telá valcov
Predvyrobené rúry

D= 40 až 80mm
Predvyrobené piestnice

D= 20 až 60mm

Uloženia pneumatických
valcov so sférickým
ložiskom
Pre valce

DIN do priemeru 200 mm
Sférické ložiská

z ocele, bronzu a PTFE

Dĺžky pre zdvih

do 800 mm
Súpravy

kompletné opravné pre hydraulické valce

Brúsene kalené puzdra / veká
Komponenty

pre stavbu hydraulických valcov
Druhy

vsuvky, veká, navarovacie diely, púzdra

Materiál

liaty hliník alebo nerezová oceľ A304
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PNEUMATICKÉ A HYDRAULICKÉ VALCE

Servo hydraulické valce

Hydraulické valce ISO 6020/2, ISO 6020/1, ISO 3320, Teleskopické valce
Pracovný tlak

160 bar, špička 210 bar /test240 bar/
Teplota

-20 až +80/+150 °C pre Viton
Maximálny zdvih

4 000 mm

Priemer piestnice

25 až 320 mm

Pneumatické valce ISO
Výstup

ISO 15552 a ISO 6432

0-10V /4-20 mA/ SSI, 24V DC presnosť
+/- 0.05 mm

Priemer

Max. rýchlosť

Materiál

Teplota

Normy

8 až 320 mm

2 m/s

hlinik, možnosť aj nerezová oceľ AISI 316

-20 až +65 °C

Ďalšie

Max. zdvih

dvojčinné valce, prevedienie klasické
aj špeciálne vyhotovenie

2 000 mm
Ďalšie

prevodník temposonic alebo
potenciometrický

Rotačné hydraulické valce
Diera

32/40/63 mm
Krútiaci moment

0,12/0,40/1,20 daNm/bar
Pracovný tlak

100 bar
Ďalšie

možnosť nastavenia otáčky +/- 5°

Kompaktné valce s lineárnym vodiacim blokom
Štandardné zdvihy

Priemer

20 až 200 mm

20 až 50 mm

Ďalšie

Štandardná pracovná teplota

možnosť neštandardného prevedenia

-20 až +80 °C

Heavy duty valce a profilované valce

Hydraulické valce s krátkym
zdvihom

Valce

dvojčinné
Ťažká rada valcov

160 až 320 mm

Profilované valce priemer

Tlak

32 až 100 mm

max 160 bar

Piestnica

Pracovná teplota

Ďalšie

Zdvih štandardne

priebežná, možné aj poistenie piestnice

-20 až +80/+150 °C pre Viton

možnosť zákazkovej výroby

20 až 50 mm
Ďalšie

možnosť úpravy zdvihu na základne požiadavky

Dvojité kompaktné valce
Priemer

20 až 40 mm

Zámky piestnic a ochranné mechy

Štandardné zdvihy

5 až 400 mm

Štandardná pracovná teplota

Externé zámky piestnic

Ďalšie

Ochranné mechy piestnic

-20 až +80 °C

pre ISO 15552 priemer 20 až 125mm

možnosť neštandardného prevedenia

pre CNOMO valce D= 40 až 200mm

Kompaktné valce s vedením / Vodiace bloky
Vodiace bloky

Štandardný zdvih

typ U a H

50 až 500 mm

Pre valce priemerov

Kompaktné valce s vedením

16-100 mm
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ELEKTROPREVODOVKY | ZDVIŽNÉ PREVODOVKY | MINIPREVODOVKY

Kompaktné zdvižné prevodovky - trapézové alebo guličkové skrutky
Blok prevodovky

Zaťaženie

Maximálny štandardný zdvih

Skrutka

hliníkový alebo liatinový 500 až 20 000 Kg

3 000 mm

Variátory

Vysoko kapacitné zdvižné prevodovky

Pre motory s výkonom

od 0,18 do 4,0 kW
Prevodový pomer

Blok prevodovky

Zaťaženie

Zdvih

Max. rýchlosť posuvu

liatinový

1,4-7,4

Vstupné otáčky

1 000/min.

16 000 mm

500 000 Kg
12 m/min.

Ďalšie

možné aj celonerezové prevedenie

Vstupný moment

3 až 64 Nm

Závitovkové prevodovky

Koaxiálne prevodovky

Pre vstupné výkony

0,06 až 15 kW
Prevodový pomer

7,5 až 100

Výstupný moment

21 až 1 550 Nm

Uhlové prevodovky

Ďalšie

možné prevedenie s predstupňom

Max. vstupné otáčky

až do 3 000/min., štandard 1 500/min.

Kužeľovo čelné prevodovky

Prevodový pomer

1:1/1:2/1:4

Krútiaci moment

až 400 Nm

Pre vstupné výkony

Pre vstupné výkony

Výstupný moment

Krútiaci moment

Ďalšie

Výstupná hriadeľ

0,06 až 45 kW

Ďalšie

0,12 až 45 kW

50 až 4 600 Nm

možné dodanie s pripojovacím
zvonom k motoru

70 až 4 600 Nm

kompatibilné rozmery s inými
známymi výrobcami

Ø14 až Ø70

Lineárne aktuátory / malé zdvižné prevodovky

Malé planétové elektro prevodovky

Blok pohonu

Ploché prevodovky

hliníkový
Zdvih

do 600 mm
Pre vstupné výkony

0,06 až 22 kW

Pripojenie cez vstupný hriadeľ

duté alebo plné

Sila

až 3 000 N u kompaktného prevedenia
Rýchlosť posuvu

Ďalšie

ekonomická náhrada známych výrobcov

až 26 mm/s u kompaktného prevedenia

Mini uhlové a závitovkové prevodovky
Kompaktné závitovkové prevodovky

Motor
Krútiaci moment

do 250 N/cm
Pre vstupné výkony

0,06 až 7,5 kW
Ďalšie

priaznivá cena
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Krútiaci moment bez predstupňa

21 až 651 Nm

Pracovné teploty

-20 až 80 °C

Materiál

telo prevodovky z AL, ložiská
bronz, prevody nerezová oceľ
Ďalšie

možné uspôsobenie vyhotovenia
hriadeľov podľa požiadavky

12/24 VDC
Max. výstupý moment

až 90 Kg/cm

Prevodový pomer

1:14 až 1:3 600
Ďalšie

možné dodanie s Hall senzormi
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LINEÁRNA TECHNIKA

Lineárne ložiská v domcoch

Lineárne ložiská

Priemer hriadeľa

5 až 100 mm
Max. statická únosnosť

až 34 kN

Rolne lineárnych
systémov

Odporúčaná pracovná teplota

do +80 °C, nerezové až +140 °C
Materiál tela

oceľ, nerezová oceľ, hliník
Max. rýchlosť

3 m/s

Zrýchlenie

7 m/s

Kĺzne samomazné púzdra

Teplota

-20 až +80 °C, možné prevedenie -70 až +300 °C
Pracovná teplota

Priemer hriadeľa

-200/+200 °C

5 až 150 mm

Max. statická únosnosť

Prevedenie

s krytmi ZZ, 2RS, prípadne nerez A440+2RS

Max. statická únosnosť

až 270 kN

Pre koľajnice s priemermi

až 54 kN

Priemer diery

4, 6, 10, 12, 20, 25, 30, 40 mm

Odporúčaná pracovná teplota

8 až 80 mm

Tvar

do +80 °C, nerezové až +140 °C

V 120°, rovné, oblúkové

Materiál tela

Materiál

eloxovaný hliník a teflónovým jadrom

oceľ, nerezová oceľ, plast

Lineárne vozíky a ich príslušenstvo

Presné lineárne stoly

Prevedenie

miniatúrne a štandardné

Trapézové skrutky a matice

Veľkosti

15 až 65
Stúpanie štandard

Materiál

Nadštandardné závity

Ďalšie

Tr 10x2 až Tr 140x14

Miniatúrne prevedenie veľkosti

7, 9, 12, 15 a 20

oceľ, nerezová oceľ, bronz, mosadz, plast

Dĺžka koľajníc

až Tr 380x28

do 4 m

zákazková výroba podľa technického návrhu

Presné lineárne moduly
Vodiace tyče a ich držiaky
Priemer hriadeľa

5 až 200 mm

Pohyb

vyvodený guličkovou skrutkou C7

oceľ, pochrómovaná oceľ, nerez

Rýchlosť pohybu

Stúpania závitu skrutky

Pohon

rôzne

Ďalšie

• rôzne prevedenia držiakov a podpier vedení
• zákazkové opracovanie koncov

až do 8 m

Osadenie

na lineárnych ložiskách alebo vozíkoch

Materiál

Dĺžka pohybu

do 4,5 m/s

ozubeným remeňom alebo guličkovou
skrutkou

Ďalšie

Jazdec

výroba na základe požiadavky

upravený na lineárny vozík alebo rolne

Koľajnicové vedenie
Ďalšie

možnosť spojenia pre
dosiahnutie extra dĺžok
Teplota

Guličkové a drážkované
tyče a matice
Priemer

stúpanie 16/05 až 80/10 mm

Prevedenie

• presné, tiché, ekonomické
• priame alebo do zákrut

-20 až +80 °C, možné
prevedenie -70 až 300 °C

Kĺzne vedenia a stoly

Štandardná presnosť

T7, možné dodať aj T5, T9 a T10
Stúpanie

1/2/4/5/10/20/25/32/40 mm
Drážkované hriadele priemeru

10 až 150 mm

Zdvih

Prístupne zaťaženie

Prevedenia

Rozmery

až 700 mm
štandard, prsné, ultrapresné

až 200 kN

malé s vysokou zaťažiteľnosťou

Štandardná pracovná teplota

do +80 °C
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TRAPÉZOVÉ JEDNOTKY

DOPRAVNÍKOVÉ VALCE

Pásy korčekových dopravníkov

Korčeky

Prevedenie

s textýlnym alebo oceľovým jadrom
Šírka pásu

až 1 800 mm
Vyhotovenie

klasické, ATEX, antistatické
Pracovná teplota

podľa typu -20 až +180 °C
Príslušenstvo

Všesmerné kolieska
Priemery

50, 60, 80 mm
Prevedenie

jednoduché aj zdvojené,
Ďalšie

iné prevedenia plastových koliesok
Materiál

plast

fixačné jednotky
Material

oceľ, hliník, nerezová oceľ A304/A316,
HDP, Nylon 6, Nyrim

Škrabáky dopravných pásov

Pracovné teploty

+70 až +250 °C
Veľkosti

Prevedenia

80-80 až 630-215

rôzné tvarové a materiálové

Ďalšie

Vyhotovenie

možné dodanie aj neštandardných
prevedení

podľa požiadaviek

Dĺžky

Prevedenie

Štandardný priemer

Ďalšie

do 3 000 mm
do 133 mm

oceľ, nerezová oceľ, alebo pogumované
výroba na základe požiadavky s dodaním 3-4 týždne

Stražné valčeky
Prevedenie

oceľ, nerezová oceľ, PVC návlek

Špeciálne príslušenstvo

Priemer

štandardne 60 až 89 mm

Ďalšie

• prachovky trapézových matíc s domazávaním
• ručné kolesá s trapezovým závitom do Tr 30x6
• trapézové poistné matice do Tr60x9

Ďalšie

• katalógové prevedenie s krátkym dodaním
• výroba na základe požiadavky s dodaním 3-4 týždne

Ťažné a voľnobežné zvárané valce
Prevedenie

Trapezové nohy pod stroje

výroba zo všetkých typov dostupných ocelí

Girlandy a pražce

Priemer

Prevedenie

• oceľ, nerezová oceľ, PVC návlek
• štandardne s 2, 3 a 5 valcami

Prevedenia

Zaťažiteľnosť

Dĺžky

rôzne dĺžky a tvary

až 56 000 Kg

Ďalšie

Príslušenstvo

Upevnenie

štandardne do 500mm
do 3 000 mm
Ďalšie

výroba na základe požiadavky s dodaním 3-4 týždne

• katalógové prevedenie s krátkym dodaním
• výroba na základe požiadavky s dodaním 3-4 týždne

fixačné jednotky

zváraním alebo skrutkovým spojom

PRÍSLUŠENSTVO DOPRAVNÍKOV

Čistiace valce

Hnané a voľnobežné valce
Prevedenie

• oceľ, nerezová oceľ, PVC návlek, plast
• priame alebo kužeľové
•štandardne s 1 alebo 2 reťazovými kolesami
Ďalšie

výroba na základe požiadavky s dodaním 3-4 týždne
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Lineárne stoly
Pracovné zdvyhy

až 6 000 mm
Ďalšie

•možné špeciálne vyhotovenia
•pre vertikálne a horizontálne posuny
•možné chemicky odolné prevedenie
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ANTIVIBRACNE PODKLADY | SILENTBLOKY

UNIVERZÁLNE KARDANE | PRIEMYSELNÉ KARDANE

Antivibračné nohy pod stroje
Štandardná tvrdosť

Výška

Vlastná frekvencia

Prevedenie

45 a 60° Sh

nastaviteľná alebo fixná

8-9 Hz u elastomérov

Priemyslené
a traktorové
kardane

s elastomerom alebo
pružinou

Vibračné izolátory potrubí

Vyhotovenie

štandardné alebo zákazkové
Pre potrubia

Vyvažovanie kardaňov

Maximálny tlak

DN32 až DN200

podľa pracovných otáčok
Max. Mk

10 bar

Elastomérova vložka

Prevádzková teplota

do 3 100 kNm

vhodná aj pre pH menej ako 6

-10 až +95 °C

Ďalšie

traktorové prevedenia typizované
s inými výrobcami

Jednoduché klby

Výsuvné kĺby

Maximálny pracovný uhol

45°

Prevedenie

• oceľ, nerezová oceľ alebo špeciálny plast
• možné s prac. teplotou +250 °C
Otáčky

1 000 a 4 000/min. podľa prevedenia

Pružinové a lanové
izolátory
Dvojité kĺby

Maximálny pracovný uhol

90°

Frekvencia

pružinové od 3-6 Hz,
lanové od 5-15 Hz

Prevedenie

Maximálny pracovný uhol

• oceľ alebo nerezová oceľ
• možné s prac. teplotou +250 °C

90°

Prevedenie

• oceľ, nerezová oceľ alebo špeciálny plast
• možné s prac. teplotou +250 °C
Otáčky

1 000 a 4 000/min. podľa prevedenia

Príslušenstvo klbov

Pracovná teplota

-40 až +90°C

Otáčky

1 000 a 4 000/min. podľa prevedenia
Max. dĺžka po vysunutí

až 1 200 mm u 2x výsuvneho prevedenia

Silentbloky rôznych tvarov

Antivibračné platne

Prevedenie

široký záber tvarov
Štandardná tvrdosť

Hriadele

drážkované

Matice

drážkované

45, 55 alebo 60° Sh
Ďalšie

jednoduchý spôsob izolácie vibrácií

Ochranné kryty

neoprénové

Závesné izolátory vibrácií
Špeciálne úpravy klbov

Zaťaženie

5 až 480 daN
Tvrdosť

45 alebo 60° Sh
Ďalšie

zákazková výroba podľa technického návrhu

Materiál

telo z hliníka alebo pozinkovanej ocele
Ďalšie

vhodné pre izoláciu reproduktorov
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Zaťaženie

až 10 000 daN
Materiál

elastén
Tvrdosť

štandardné 45 alebo 60° Sh
Ďalšie

vhodné pod lisy, textilné stroje
a klimatizácie

www.fisatech.sk
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Gumené hadice

Dĺžky

5 000 alebo 10 000 mm
Šírka

1 000, 1 200 alebo 1 500 mm
Hrúbky

od 0,5 do 60 mm
Materiály

SBR, NBR, CR, NR, EPDM, VMQ, FPM, IIR

Čelné ozubené kolesá
s priamymi zubami

Hadice pre potravinársky priemysel

Materiál

oceľ C45E

Vnútorný priemer

Pracovné teploty

200 mm

od -40 do +90 °C

Moduly

základna rada 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Dĺžky celkov

Vnútorný priemer

do 120 m

10 až 200 mm

Počet zubov

12 až 127

Pracovné teploty

Materiál

PVC alebo PU, výplet PVC alebo oceľ
Ďalšie

vhodné na transport sypkých a tekutých surovín

podľa typu až -40 do +90 °C

Ďalšie

možnosť úpravy diery a kalenia

Určenie

pre transport tekutín, chémie
a plynov či pár

Kúžeľové ozubené kolesa s priamymi zubami a Gleason

Výroba ozubenia

Materiály

oceľ C45E

Záhradné hadice

Moduly

základna rada 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
Prevodný pomer

Výplet

Materiál

Pracovné teploty

Vnútorný priemer

polyester alebo PVC
od -20 do +60 °C

1:1, 1:2, 1:3, 1:4

PVC, PU ,

Geason pomer

1:1 a 1:2

8 až 30 mm

Ozubené hrebene s priamymi zubami
Hadicové spony a potrubné držiaky

Materiály

oceľ, nerezová oceľ, hliník, plast
Moduly

Priemer

na všetky veľkosti hadíc a potrubí
možná zákazková výroba na základe
technickej dokumentácie

oceľ C45E

všetky štandardné

Moduly

Zuby

Štandardné dĺžky

základna rada 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

priame aj zakryvené

Ďalšie

Materiály

0.5, 1, 2, 3 metre
Ďalšie

Ďalšie

možnosť brúsenia alebo honovania zubov

možnosť úpravy hrebeňov a ich kalenia

OZUBENÉ DIELY | ZÁKAZKOVÁ VÝROBA OZUBENIA

HADICE | GUMENÉ PLATNE

Gumené platne

Ozubené hrebene pre posuvné brány
Materiály

Dĺžka kusu

oceľ C45E

1 004 mm

Moduly

Ďalšie

hrebene dodávané s upevňovacími drážkami

Sacie a distribučné
hadice
Materiál

PVC, PU, polyester
Výplet

polyester, oceľ, alebo PVC
Pracovná teplota

od -40 do +90 °C
Vnútorný priemer

od 16 do 500 mm
21
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Dopravnikove
transportne pasy

Dopravnikove gitrove
pasy

Špeciálne hadicove
spony

Kryty skrutiek
a posuvov

Nerezovy spojovaci
material
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PONÚKAME TIEŽ

dodávaný modul 4
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O spoločnosti
Fisatech
Spoločnosť Fisatech s.r.o. je obchodno výrobná spoločnosť ponúkajúca
predaj jedného z najširších spektier strojných súčastí na Slovenskom trhu.
Našou snahou je dodať zákazníkom tovar v čo najprijateľnejšej cene
a najkratšom dodacom termíne, pri zachovaní požadovanej kvality.

„Predávame svetovú kvalitu za slovenské ceny, ktoré
vieme stále prispôsobiť
potrebám zákazníka.“

Štandardné dodacie termíny sú od 24 hodín, v prípade tovaru na sklade,
po 4-6 týždňov v prípade zákazkovej výroby podľa dodanej dokumentácie.

ČO VÁM PONÚKAME?
Základ ponuky tvoria prvky potrebné pri stavbe jednoúčelových strojov,
dopravníkov, podávačov, zdvíhacích a manipulačných zariadení. Ložiská,
remene, remenice, reťaze, hriadeľové spojky, elektroprevodovky sú samozrejmosťou. Zakaždým sa Vám snažíme predložiť cenovú ponuku výrobkov
z Európy a Ázie ako alternatívu. Zároveň Vám ponúkame zákazkovú výrobu
ozubení podľa vami zaslanej technickej dokumentácie.
Taktiež Vám vieme, na základe požiadavky, zaslať k cenovej ponuke
aj 3D modely dopytovaných častí.

KONTAKT A ADRESA

FISATECH s.r.o.
HLAVNÁ 53
07664 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CELL

00421 908 135 761

E-MAIL

INFO @ FISATECH.SK
INFO@FISATECH.CZ

WEB

WWW.FISATECH.SK
WWW.FISATECH.CZ

