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Skluzy, přesypy, těsnící lišty 
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Těsnící a ochranné zástěry  

Těsnící zástěry, vyrobené z polyuretanu, jsou ideálním řešením při problémech s 

rozsýpáním materiálu v oblastech nakládky a po celé délce dopravníku. Je to 

alternativa ke gumovým výrobkům nebo používaným starým dopravníkovým pásům. 

Díky použití polyuretanu je dosažena dlouhá životnost a eliminace škod vyplývajících 

z vulkanizace gumového těsnění ke gumovému povrchu pásu dopravníku. 

Naše elastomery spolupracují s pásem a ideálně přiléhají k trase. 

Těsnící zástěry redukují následující negativní jevy: 

 rozsýpání materiálu, 

 prašnost, 

 častá servisní obsluha dopravníků. 

Nabízíme: 

 všechny šířky těsnění 

 bez omezení délky. 
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Vyložení a obklady přesypů, žlabů a skluzů 

Polyuretanové desky a pláty značně omezují přilnavost přepravovaného materiálu v 

přesypech nebo násypkách nádrží. 

Díky své pružnosti a možnosti formování je lze snadno přizpůsobit libovolnému tvaru.  

Vyrábíme vyložení v několika tvrdostech a jejich parametry volíme podle místa 

použití a způsobu upevnění. 

Krytiny z polyuretanu se osvědčují v místech, kde: 

 dochází k velkému otěru prvků 

 materiál má tendenci se lepit a přisychat 

 existuje problém s velkým hlukem a je nutné jeho utlumení 

Vyrábíme nejběžnější formy krytin: 

 krytina v podobě plochých desek bez plechu 

 krytina v podobě plochých desek s podklad.plechem 

 krytina v podobě drážkovaných desek 

 odrazové modulové segmenty se šroubem 

Stěrače pásových dopravníků 

Výhody stěračů pásových dopravníků spočívají zejména v úspoře nákladů na údržbu 
dopravního pásu a prodloužení jeho životnosti. Rovněž nepřehlédnutelná je vysoká 
šetrnost k pásu, která je dána lehkou přilnavostí stíracího polyuretanového segmentu 
či lišty. 

 čelní segmentové stěrače 

 spodní stěrače – lištové 

 lištové sendvičové – třívrstvé   

 


