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Obchodní společnost BIBUS s.r.o. byla založena v roce 1992 Ing. Jiřím 
Charvátem a švýcarskou společností BIBUS AG a je součástí 
nadnárodního holdingu BIBUS Holding se sídlem ve Fehraltorfu blízko 
Curychu.

Od svého založení vykazuje společnost BIBUS s.r.o. nárůst obratu 
i produktivity práce. V roce 2004 poprvé překročila v obratu hranici 
200 mil. Kč s 25 zaměstnanci. O čtyři roky později, v roce 2008 dosáhla 
společnost BIBUS s.r.o. s 27 zaměstnanci obratu přes 300 mil. Kč.

Hlavní aktivitou společnosti BIBUS s.r.o. jsou dodávky dílů a systémů 
pro zákazníky z nejrůznějších oblastí strojírenství, elektrotechniky, 
pneumatiky, hydrauliky, technologií pro životní prostředí a Rapid 
Prototyping.

Hlavním kritériem pro volbu sortimentu a dodavatele je, vedle požadavku 
zákazníka, především kvalita výrobku a poskytovaný servis. Díky 
kapitálovému spojení se švýcarským partnerem získala společnost 
BIBUS s.r.o. výhradní zastoupení předních světových výrobců pro 
Českou republiku. Začlenění v rámci holdingu BIBUS Holding umožňuje 
velmi pružnou kooperaci se sesterskými firmami BIBUS po celé Evropě.

Společnost BIBUS s.r.o. disponuje v Brně moderním skladem o ploše 
téměř 1300 m2, kde je zákazníkům k dispozici k okamžitému odběru 
2000 skladových položek nejžádanějšího sortimentu. Další sortiment je 
k dodání ve velmi krátké době ze skladů našich sesterských společností 
BIBUS v 25 zemích světa.

Základem úspěchu společnosti BIBUS s.r.o. je zkušený tým kvalifikovaných 
odborníků, který je podporován kvalitním firemním zázemím včetně 
spolehlivé logistiky a odborného servisu. Cílem společnosti je spokojený 
a úspěšný zákazník, přesně v duchu loga společnosti: BIBUS – Supporting 
Your Success (BIBUS – podporujeme Váš úspěch). Cesta k tomuto cíli 
vede přes individuální přístup k zákazníkovi, pochopení jeho specifických 
požadavků a nalezení pro něj nejlepšího řešení. 

The trading company BIBUS s.r.o. was established in 1992 by Ing. Jiří 
Charvát and the Swiss BIBUS AG; it forms a part of the multinational 
BIBUS Holding, having its registered office in Fehraltorf near Zurich.

Since its establishment, BIBUS s.r.o. has been reporting increasing 
sales as well as labour productivity rates. In 2004, its sales exceeded the 
threshold of CZK 200 million for the first time, then with 25 employees. 
Four years later, in 2008, BIBUS s.r.o. achieved over CZK 300 million in 
sales with 27 employees.

The main sphere of business of BIBUS s.r.o. consists in deliveries of 
components and systems for its customers from various industries 
covering machine engineering, electrical engineering, pneumatics, 
hydraulics, environmental technologies and Rapid Prototyping.

In addition to the customer’s requirements, particularly the product 
quality and the service provided are the main criteria for the choice of 
the product range and the suppliers. With its capital backup from the 
Swiss partner, BIBUS s.r.o. was able to sign exclusive representation 
agreements with leading world manufacturers for the Czech Republic. Its 
integration within the BIBUS Holding allows very flexible cooperation with 
BIBUS affiliates across Europe.

BIBUS s.r.o. runs a modern warehouse with a floor area of nearly 1,300 
sq. m. in Brno where 2,000 stock items of the most demanded articles 
are available to the customers for immediate collection. Other articles 
from our product range can be delivered within a very short period of time 
from the warehouses of other BIBUS affiliates in 25 countries worldwide.

The key factor of success for BIBUS s.r.o. is an experienced team of 
highly qualified professionals, which is supported by strong quality 
corporate background including reliable logistics and expert service. 
The Company’s goal is a satisfied and successful customer, which 
fully corresponds to the spirit of the BIBUS logo: BIBUS – Supporting 
Your Success. In order to achieve this goal, we must ensure individual 
approach to customers, understand their specific requirements and find 
the best possible solutions for them.

Administrativní budova Office building

Sklad Warehouse
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Hřídelové spojky
• vlnovcové spojky pro pohony, pro jmenovité momenty 

1 – 10 000 Nm, bezvůlový torzní přenos, pružné 
provedení pro menší montážní nepřesnosti

• pružné spojky s plastovým segmentem, tlumení rezonancí 
v pohonech použitím různé tvrdosti plastového ozubeného 
věnce spojky, pro výbušné prostředí (prostředí 1/21 a 2/22 
podle směrnice ATEX 95/137)

• miniaturní vlnovcové spojky pro inkrementální čidla  
(0,05 Nm – 10 Nm)

• pojistné momentové spojky s kuličkovým uložením  
( 0,1 – 160 000 Nm), moderní kompaktní design, 
bezvůlové provedení, variabilita funkcí, možnost kontroly 
kritických stavů pomocí senzoru

• spojovací hřídele ukončené spojkami s vlnovci nebo 
s ozubenými plastovými segmenty
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Kardanové klouby
Klouby série S  – redukovaný profil v místě ohybu, s maznicemi
• jednoduché klouby 
• výsuvné kloubové hřídele 

Klouby série G - klouby s kluzným uložením
• jednoduché klouby 
• dvojité klouby  
• standardní výsuvné kloubové hřídele  
• rychle rozpojitelné klouby

Klouby série H - klouby s uložením v jehličkových ložiscích
• jednoduché klouby 
• dvojité klouby typ  
• výsuvné kloubové hřídele 
• rychle rozpojitelné klouby  

Klouby série X – nerezové klouby
• jednoduché klouby  
• dvojité klouby 

Svěrná hřídelová spojení
Moderní upínací elementy pro spojení hřídele s nábojem, které 
nahrazují pero a drážku. Princip spočívá ve šroubovém spojení 
kuželových, dělených kroužků, které se rozpínají mezi hřídelem 
a otvorem v náboji.

Výhody:
• uchycení absolutně bez vůle
• velmi dobrý vystředěný běh i při vysokých otáčkách
• možnost přenosu nárazových nebo pulsujících zatížení
• přenos vysokých kroutících momentů
• velmi jednoduchá montáž a demontáž
• 24 různých provedení pro průměr hřídele 6 až 1 000  mm
• na přání provedení s protikorozní ochranou
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Volnoběžné spojky, zpětné brzdy, jednosměrná ložiska
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Spojky a brzdy

Spojky a brzdy
• spojky a brzdy ovládané 

elektricky, hydraulicky nebo 
pneumaticky 

• pružinové spojky a brzdy
• omezovače kroutícího momentu
• kombinace spojka/brzda
• systém regulace tahu v pásu 

(Tension Control System)  
pro odvíjení nebo navíjení 
materiálu v rolích

• výtahové brzdy
• práškové spojky a brzdy

Lineární aktuátory
•  zatížení až 12 700 N
•  ruční pohon ve standardní verzi
•  napájení 12, 24, 36, 48, 90 VDC (+ adaptéry)  a 115,230 VAC
•  krytí IP50 nebo IP65
•  koncové spínače, potenciometr

• možné modifikace standadního provedení 
• zástavbová délka (v zasunutém stavu)
•  délka zdvihu
•  délka přívodních vodičů + konektory
•  koncová uchycení a montážní konfigurace
•  barevný odstín

Spojky, brzdy, omezovače kroutícího momentu, lineární aktuátory

• jsou spojeny nebo rozpojeny automaticky v závislosti  
na relativním pohybu hnací a hnané části

 
Hlavní oblasti použití:
 
Volnoběžné spojky
• automatické připojení / odpojení pohonů u vícepohonových systémů 
• automatické odpojení setrvačných hmot poháněné soustavy od pohonu 
Indexovací spojky
• zajištění přerušovaného posuvu  
Zpětné brzdy
• zabránění zpětného pohybu převodovek, elektromotorů,  

dopravníků a dalších zařízení  
Základní provedení
• válečkový typ „ROLLER TYPE“  

– především pro použití jako volnoběžné a indexovací spojky
• rozpěrnými segmenty „SPRAG TYPE“ 

– především pro použití jako zpětné brzdy 
– dostupné také v BEZKONTAKTNÍM provedení pro vyšší otáčky

Čelisťové brzdy, brzdové disky 
• pneumaticky, Mechanicky, hydraulicky a elektricky  ovládané
• bezpečnostní brzdy

Pneumaticky ovládané spojky a brzdy
• pneumaticky ovládané spojky a brzdy pro těžké provozy
• vodou chlazené brzdy
• systém regulace tahu v pásu pro odvíjení nebo navíjení materiálu v rolích
• přenášený kroutící moment od 0,25 až 2 000 000 Nm



5
p

o
h

o
n

y

Otočné stoly
Indexovací otočné stoly
• řada 8 velikostí
• možnost 2 až 36 poloh
• vysoká rychlost přesunutí
• vysoká tuhost
• absolutní kontrola pohybu
• možnost optimalizace pohonu s ohledem na aplikaci

• krokovací pohony s kolmými osami rotace
• krokovací pohony a rovnoběžnými osami rotace
• manipulátory s mechanickým pohonem
• vačky

Převodovky, motory
Nabízíme široký sortiment převodovek, frekvenčních měničů a elektromotorů. 
Kvalitní zpracování převodovek zaručuje i v nejnáročnějších provozních 
podmínkách vysokou spolehlivost a životnost.

Sortiment:
• převodovky s čelními, kuželovými koly
• převodovky šnekové
• převodovky koaxiální
• převodovky úhlové
• převodovky závěsné
• planetové převodovky
• variátory
• frekvenční měniče
• motory, brzdy, chlazení atd.

Planetové převodovky
Rozdělení dle přesností: 
• Řada „Precision” s max. 13 arc.min – XTrue, NemaTrue
• Řada „High Precision“ s max. 8 arc.min– DuraTrue
• Řada „Ultra Precision“ s max. 4 arc.min – UltraTrue, ValueTrue, EverTrue

Speciální převodovky – AquaTrue (řada „Precision”) – IP66/IP67 a IP69K ochrana,  
celonerezové provedení pro potravinářské aplikace, washdown aplikace

Provedeni jednotlivých druhů:
• XTrue – osové provedení 
• NemaTrue – osové a pravoúhlé provedení
• DuraTrue – osové a pravoúhlé provedení, pravoúhlé provedeni s dutou  

výstupní hřídelí, pravoúhlé provedeni s dvojitou výstupní hřídelí
• UltraTrue – osové a pravoúhlé provedeni  
• ValueTrue – osové a pravoúhlé provedeni 
• EverTrue – osové provedeni, pro aplikace s nepřetržitým provozem v jednom směru, 
 
Převodové poměry 1:1 až 1:500, radiální zatížení hřídele až 44 600 N,  
pro krouticí momenty až 3300 Nm v závislosti dle druhy převodovky 
Redimount systém – universální připojovací příruby pro motory
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Hydrostatické a elektrické integrované pohony
Hydrostatické integrované pohony jsou určeny především pro žací stroje na trávu, 
zahradní sekačky, malé zahradní traktory a kultivátory, zametací stroje, apod. 
Zahrnují nápravu s diferenciálem, převodovkou a spojkou jako kompaktní celek 
v jedné skříni.

Kvalitní hliníkové těleso a těsnění je zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti 
bez zvláštních nároků na údržbu.

• převod 15,4:1 až 30,6:1
• max. stálý výstupní krouticí moment 454 Nm
• určeno pro kola o průměru 18“, 20“ a 23“

Zubové spojky, kardanové hřídele a hřídele pro válcovací tratě
 
Zubové spojky
• pojistné zubové spojky
• zubové spojky s brzdovým diskem / řemenicí
•  zubové spojky s propojovacím muzikusem 

Kardanové hřídele

Vřetena pro válcovací tratě 

Průmyslové tlumiče rázů
• opakované zachycování mechanických rázů a absorpce energie ve 

strojních zařízeních, manipulátorech, výrobních linkách, dopravnících ...
• provedení nastavitelné nebo samokompenzační (nenastavitelné)
• pro hmotnosti od 0,3 do 330 000 kg, rychlosti od 0,015 do 20 m/s 

a teploty až do 120 °C
 
Bezpečnostní a jeřábové tlumiče
• uplatnění u portálových zakladačů, jeřábů, výtahů, důlních zařízení
 
Rotační tlumiče
• zpomalování pohybu různých rotačních i posuvných mechanismů 

(kryty, víka atd.)
 
Regulátory rychlosti
• olejové brzdy
 
Tubusové tlumiče
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Plynové pružiny
Plynové pružiny tlačné, tažné a blokovací
• jsou vhodné k nadlehčování různých vík, poklopů, těžkých břemen
• vyrábí se podle individuálních požadavků zákazníka v libovolné 

kombinaci síly (10 – 5 000 N), délky zdvihu (10 – 1 000 mm) a tlumící síly
• díky tlakovacímu zařízení, lze dodat plynovou pružinu s libovolnou silou 

ve velmi krátkých termínech
• různé provedení koncovek a uvolňovacích systémů pro blokovací pružiny

Aplikace:
• kryty strojů, kontejnerů, skleníků
• zadní dveře automobilů
• okna kabin stavebních a zemědělských strojů
• polohovatelná lůžka
• sklopné desky stolů
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Rotační přívody
Lze použít všude tam, kde je nutné přivádět tekuté nebo plynné 
médium do rotujících částí zařízení. Přívody jsou určené pro 
vodu, vzduch, vakuum, hydraulický olej, chladící emulze, páru, 
brzdovou kapalinu apod.

Maximální provozní parametry:
Tlak:
Voda do 450 bar
Hydraulický olej do 450 bar
Chaldící emulze do 150 bar
Pára do 17 bar 
Vzduch do 10 bar

Otáčky: do 50 000 min-1 (podle média)
Počet kanálů: 1 až 8
Světlost: 1/8” až 10”

Temperování válců prostřednictvím rotačních přívodů Deublin
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Lineární vedení
Mechanické lineární jednotky 
• pohony s kuličkovými šrouby s přesným polohováním
• pohony s ozubenými řemeny s vysokými posuvovými 

rychlostmi
Vřetenové převodovky
• s posuvným vřetenem
• s rotujícím vřetenem
Provedení s trapézovým i kuličkovým šroubem 
Pohybové šrouby
• kuličkové
• trapézové
Včetně matic a příslušenství 
Lineární aktuátory
• lineární aktuátory s trapézovým nebo kuličkovým šroubem
• pro zatížení do 6 800 N
• zdvih do 1 500 mm
• poháněny motory 230/400 V nebo 12, 24, 36 V
Lineární vedení
• válcové vedení, lineární ložiska
• profilové vedení

Hydro-pneumatické pohony, multiplikátory
Hydro-pneumatické lineární pohony – HPE:
• plynulá regulace rychlosti posuvu v obou směrech 2 až 20 m/min
• maximální síla až 2 000 N při tlaku vzduchu 0,7 MPa
• tři velikosti průměru válce: Ø 50, 63, 80

Hydro-pneumatické rotační pohony – DSO-HPE:
• plynulá regulace rychlosti otáčení v obou směrech  

v rozsahu 2 až 20 m/min
• maximální kroutící moment až 200 Nm při tlaku vzduchu 0,8 MPa
• maximální úhel otočení až 720°
• čtyři velikosti průměru válce: Ø 50, 63, 80, 100

Hydro-pneumatické multiplikátory HPU:
• násobiče tlaku pro malé hydraulické obvody
• maximální pracovní tlak vzduchu 1 MPa
• maximální tlak v hydraulické části až 40 krát vyšší než vstupní tlak vzduchu

m
a

n
ip

u
la

c
e

 a
 a

u
to

m
a

tiza
c

e
Pryžové profily, kování, ventilátory
Pryžové / Plastové profily
• Obvodové lišty
• U-profily
• P-profily
• Profily z pěnové pryže
• Ochranné profily
• Sico profily
• Těsnící profily
• Speciální profily. 
Profily, které nejsou v naší nabídce, můžeme vyrobit dle výkresu.
Ventilátory
Kování, komponenty pro nástavby automobilů, doplňky
• Madla a dveřní kliky L 
• Madla a dveřní kliky T 
• Zámky skříní a nákladních přívěsů 
• Dveřní západky 
• Zámky 
• Dveřní zarážky a úchytky 
• Dveřní závěsy, panty
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Solenoidové ventily,  
elektro-pneumatické  
redukční ventily
Solenoidové ventily
• konfigurace: 2/2; 3/2; 3/3; 5/2
• reakční doba otevření/zavření clonky ventilu: < 1ms
• pracovní tlak do 0,8 MPa; max. vakuum: 1,3 x 10-4 Pa
• aplikace: třídění, recyklace, automatizace, děrování, značení, 

balící a textilní průmysl

Ventilové terminály pro třídění a recyklaci
• konfigurace ventilů na terminálu: 2/2 NC
• maximální frekvence: 2000 Hz
• rozteč trysek od: 3,2mm
• životnost: > 500 mil. cyklů

Elektropneumatické redukční ventily EPR 100 / 200 / 300 / 500
• regulační rozsah: 0 – 0,7 Mpa
• maximální průtok: 500 l/min

Pneumatické komponenty
CKD Corporation je tradičním Japonským výrobcem pneumatických prvků 
pro průmyslovou automatizaci. CKD patří se svými produkty ke světové špičce 
především v automobilovém průmyslu a ve specializované automatizaci pro 
polovodičový průmysl. Pneumatické prvky CKD jsou však také použitelné 
v dalších průmyslových oblastech jako je strojírenství, farmacie, balící stroje 
a zařízení, textilní stroje a zařízení, potravinářství apod.  

Pneumatické pohony I
• lineární pneumatické válce: standardní, s ventilem, kompaktní, s brzdou,  

s kombinovanými funkcemi, vysokorychlostní, bezpístnicové, speciální

Pneumatické pohony II
• kyvné pohony, chapadla, tlumiče rázů

Pneumatické ventily
• samostatné solenoidové ventily a ventilové terminály 3,4,5-ti cestné  

s přímým nebo nepřímým ovládáním
• samostatné solenoidové a pneumaticky ovládané ventily 2,3-í cestné
• ručně ovládané ventily, rychlo-odvzdušňovací ventily, související produkty

Ventily pro zvláštní úlohy
• samostatné solenoidové ventily a ventilové terminály 2, 3-í cestné s přímým nebo nepřímým ovládáním
• solenoidové ventily pro hluboké vakuum
• vzduchem ovládané ventily 2, 3-í cestné
• vzduchem ovládané kulové ventily 2, 3-í cestné
• vzduchem ovládané ventily pro chladící kapaliny 2, 3-í cestné (tlak kapaliny 7MPa)
• ventily pro lékařské aplikace a polovodičový průmysl

Úprava stlačeného vzduchu a příslušenství
• modulární systém úpravy stlač vzduchu řady 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
• škrtící ventily, tlumiče hluku, zpětné ventily, nástrčné šroubení
• průtokoměry na kapaliny a plyny
• mechanické detektory, snímače a ventily

SELVAC
• vakuové ejektory a terminály, přísavky
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Upínací pouzdra pro třískové obrábění
• držáky nářadí pro třískové obrábění: velmi přesná mechanická upínací pouzdra pro obrábění, 

tuhé a robustní upínače pro operace hrubovací, tak i pro vysokorychlostní obrábění. Pro upnutí 
stopkových nástrojů (například vrták nebo fréza) je garantovaná maximální házivost nástroje 
do 3 tisícin mm 

• úhlové a zrychlovací hlavy pro obráběcí centra: rozšiřují  operační možnosti obráběcích strojů. 
Kombinace vertikálních, horizontálních a úhlových operací eliminuje opakované nastavení stroje, 
zrychluje výrobu a garantuje přesnost

• nástroje pro srážení hran, snímací sondy, měřící sondy
• Fullcut mill: revoluční způsob frézování pomocí čelní válcové frézy  

s monolitickým provedením u kterého nástroj a držák  tvoří jeden  
celek. Unikátní břitové destičky umožňují pro běžné frézovací  
postupy větší úběr materiálu

Sklíčidla a čelisti ke sklíčidlům,  
upínání obrobků a nástrojů
• manuální sklíčidla s rychlou výměnou čelistí
• silová univerzální sklíčidla (možnosti rychlé výměny čelistí, s průchozí dírou, 

bez průchozího otvoru)
• pneumatická sklíčidla s velkým průchozím otvorem
• hydraulické lunety
• upínací čelisti pro sklíčidla, široký sortiment pro různé typy sklíčidel od 

firmy Schunk a řady dalších výrobců. Čelisti měkké a tvrdé, segmentové, 
vícebodové, kyvné, speciální dle požadavku zákazníka

• stacionární upínací systémy, hydraulické a pneumatické svěráky,  
modulární upínací systémy

• svěráky dvoučelisťové, tříčelisťové, včetně čelistí a příslušenství
• upínání obrobků a nástrojů, systémy rychlovýměnných palet pro upnutí 

obrobku a přípravků, magnetické upínání

• upínače stopkových nástrojů:  hydraulické upínače TENDO,  
polygonální upínače TRIBOS

• tepelné upínače CELSIO, univerzální upínače s expanzní  
vložkou SINO-T

• hydraulické upínací expanzní trny,
• speciální hydraulické expanzní upínače pro upínání vnějších  

i vnitřních kruhových průřezů dle požadavků zákazníka
Manipulace a automatizace
• pneumaticky ovládaná chapadla  paralelní nebo úhlová, provedení  

dvou nebo tříčelisťová (síly  5 – 16 000 N)
• pneumatické otočné jednotky (kroutící momenty 0,6 – 115 Nm)
• hydraulicky ovládaná chapadla (síly 330 – 6 400 N) a otočné jednotky
• mechatronická – servoelektrická chapadla a otočné jednotky,  

s možností regulace sil a rychlostí, kontroly pozice 
• příslušenství pro roboty, systémy pro rychlou výměnu chapadel a dalších periférií
• rotační přívody pro vzduch, elektrickou energii a kapaliny.
• silové senzory
• jednotky na ochranu proti kolizím a přetížení
• lineární systémy, lineární jednotky (pneumatické pohony)
• senzory pro kontrolu polohy jako příslušenství k výše uvedeným výrobkům
• poradenství, konstrukce dodávky robotnických aplikací dle požadavku zákazníka
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Pneumatické komponenty pro automatizaci

Pneumaticky ovládaná chapadla 
hlavní funkce je uchopení pracovního kusu, který čeká na přemístění 

Pneumatické válce
pro přímý lineární posun

Otočné jednotky
energii stlačeného vzduchu mění na otočný pohyb (0-90-180°)

Speciální válce
pneumatické jednotky přizpůsobené podle potřeb zákazníka
 
Bezpístnicové válce
jsou jedním z produktů, který splňuje pokrokové konstrukční  
a technologické kritéria

Senzory
vhodné pro kombinaci s výše uvedenými produkty

Otočné stoly pro obrábění
• otočné stoly pro obrábění  umožňují více obráběcích operací při jednom 

upnutí obrobku.
• standardní otočné stoly uvedené v katalogu umožňují kombinace operací 

soustružnických a pozicování výrobku například pro frézovací operace.
• silnou stránkou firmy Ruckle je možnost upravit standardní výrobky  na přání 

zákazníka  pro specifické podmínky.  
• kyvné stoly kombinované s otočným stolem.
• paletizační systémy (palety pro obrábění, systémy pro výměnu palet 

v obráběcím stroji a jejich skladování)

Speciální držáky nástrojů
• firma Göltenbodt nabízí největší sortiment rychlovýměnných předem nastavitelných držáků 

nástrojů pro vícevřetenové automatické obráběcí stroje  

• tento univerzální systém umožňuje rychlé a přesné přednastavení nástrojů  a snižuje 
seřizovací časy stroje 

• produktová řada GWS-Ideal je navržena také pro konvenční soustruhy a jednovřetenové 
CNC automaty. Tyto držáky lze přednastavit a také rychle vyměnit na stroji 

• GÖLTENBODT nabízí také vysoce rychlá vrtací vřetena pro vícevřetenové  
obráběcí stroje. Tato vřetena mají přívod chladící emulze středem s dimenzováním  
až do 70 bar, max. 10 000 ot/min na tlak chladiva až  70 bar
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Komponenty pro manipulaci 

 
• hliníkové pojezdové dráhy
• pojezdy, transportní systémy
• manipulátory, zvedací zařízení, řetězové kladkostroje
• vakuové manipulátory
• sloupové/stěnové jeřáby
• stavebnicový systém profilů

Manipulační vozíky, mobilní jeřáby
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Lift & Drive je zvedací vozík s ergonomickou konstrukcí, který zjednodušuje manipulaci, zvedání a přepravu zboží. Zvedací vozík může být vybaven 
různými druhy nosných prvků, například nosnou plošinou, trnem, vidlicí, nástrojem pro stlačování, obracečkou nebo prvky upravenými podle požadavku 
zákazníka a může přepravovat břemena až do hmotnosti 225 kg. 

Mobilní jeřáby MobiCrane 

Výhody
• elektricky či pneumaticky ovládaný
• flexibilní s velkým rozsahem zdvihu i obslužného (manipulačního) prostoru
• nosnost do 85 kg
• obslužný prostor až 47 m2

• mechanické, elektrické či pneumatické adaptéry
• konfigurace dle přání zákazníka

Výhody
• jednoduchá obsluha
• modulární systém 
• jednoduchý servis
• jednoduchá a bezpečná technologie

12 
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a Rozháněcí válce
Rozháněcí válce slouží pro vyrovnání zvrásnění při převíjení pružných 
materiálu např: textílií, netkaných textílií, plastových fólií (HDP, LDP, 
polypropylene…) či papíru. Používají se zejména před a za řezací sekcí 
stroje, na vyrovnání plstěnců v papírenských strojích, ale také jako koncové 
vyrovnání navíjeného materiálu před finálním navíječem.

• provedení rozháněcích válců: banánové (zakřivené), spirálové, 
s posuvnými lištami, s elastickými tyčemi

• velikost zakřivení rozháněcího válce se stanovuje individuálně podle 
provozních podmínek a zkušeností výrobce

• povrch pláště rozháněcího válce: podle provozních podmínek, typu 
prostředí, okolní teploty (obvyklými materially jsou pryž, hladký kovový 
povrch, kovový drážkovaný povrch, teflon, haypalon)

• boční uložení čepů válce pro nastavování úhlu opásání
• vyráběné průměry válců: od 75 do 450 mm
• vyráběné délky pláště válce: max 10 000 mm
• rychlosti: až do 2800 m/min
• veškeré rozměry dle požadavků zákazníka

Nožové držáky, kotoučové nože a řezací 
stroje pro podélné a příčné řezání
Pneumatické nožové držáky s kotoučovými noži 
Pneumatické nožové držáky s žiletkovými noži
• rychlost max: 2200 m/min
• tloušťka řezaného materiálu: 0,08 – 3 mm
• plošná hmotnost řezaného materiálu: max 1800 g/m2

Široká nabídka kotoučových nožů průměru 90 – 180 mm vyrobené z legovaných 
nástrojových ocelí, rychlořezných ocelí, tvrdokovů či keramiky.
Široká nabídka spodních dvoubřitých nožů průměrů 70 – 150 mm a dále vícedrážkových segmentových spodních 
nožů dle přání zákazníka.

Firma Helios nabízí možnost rekonstrukce stávajících řezacích strojů, návrhy a výrobu nových řezacích strojů dle 
přání zákazníka.

R

Zaklapávací bezpečnostní upínače
• spolehlivé, bezpečné a rychlé upnutí expanzních navíjecích/

odvíjecích hřídelí
• upínače v základní provedení C - patková nebo přírubová modifikace
• upínače v provedení VT s výměnnou výstelkou - patková nebo 

přírubová modifikace
• axiálně posuvné upínače v rozsahu +/-25 nebo +/-50mm - patková 

nebo přírubová modifikaci
• automatické upínače modely A40/A50 a P40/P50
• mechanické a pneumatické brzdy a spojky
• rozměry připojovacích částí lze upravovat dle požadavků zákazníka
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Válcové hliníkové profily
Pro převíjecí stroje nabízíme válcové hliníkové profily pro výrobu vodících válců. Profily dodáváme samostatně jako polotovar, který si uživatel může upravit 
pro svoji aplikaci. Nebo dodáme vodící válec kompletní včetně pouzder, ložisek a čepů, připravený pro montáž do stroje podle požadavku zákazníka.

Technické parametry:
• povrchová úprava: eloxovaný hliník, pryž nebo korek
• dodávané vnější průměry: 75, 85, 100, 120, 140, 160 mm
• maximální délka profilu: 6000 mm

• použití pro různá kapalná i plynná média
• různé připojovací závity
• kontakty spínací, rozpínací nebo přepínací
• snadno nastavitelný bod sepnutí
• provedení do výbušného prostředí

Tlakové spínače a snímače • technologie SILICON ON SAPPHIRE 
(monokrystalická křemíková vrstva nanesená 
na safírovou destičku)

Různé procesní snímače: 
• pro vysoké teploty, pro vysoké tlaky, pro nízké tlaky, 

vakuové snímače, diferenční snímače
• s oddělovací membránou pro viskózní média a pro 

potravinářský průmysl
• do výbušného 

prostředí
• s bezdrátovým 

přenosem dat
• pro vyhodnocování 

výšky hladiny 
• snímače do 

výbušného prostředí

Pneumaticky a mechanicky rozpínané hřídele a adaptéry
Pneumatické expanzní hřídele
• upínací segmenty nebo lišty  

(ocel, hliník, polyuretan nebo pryž)
• upínací systémy pro bezdutinkové navíjení
• průměry: 12,5 mm až 500 mm
• materiálové provedení: hliník nebo ocel
• vyvážení pro vysoké rychlosti
• veškeré rozměry dle požadavků zákazníka

Mechanické expanzní hřídele
• upínací segmenty nebo lišty (ocel, hliník)
• průměry: 50 až 600 mm
• vynikající vycentrování upínané dutiny
• použití pro vysoké rychlosti
• pohon upínacího mechanismu: ruční nebo 

pneumatický
• veškeré rozměry dle požadavků zákazníka

Pneumatické adaptéry
• upínací segmenty, lišty, manžety  

(ocel, hliník, pryž)
• vnitřní vrtání pro nosný hřídel: od Ø 38 mm
• vnější průměr: dle požadavku zákazníka  

(standard Ø 70, 76, 100, 150, 152 mm)
• upínání na nosný hřídel: pomocí děleného 

kroužku a šroubů
• provedení s osazením nebo bez osazení
• dodáváno se spirálovou hadicí pro propojení 

dvou adaptérů
• veškeré rozměry dle požadavků zákazníka

Pneumo-mechanické upínací čepy
• upínací segmenty nebo lišty (ocel, hliník)
• průměry až do 500 mm
• vynikající vycentrování upínané dutiny
• použití pro vysoké rychlosti
• pohon upínacího mechanismu: ruční nebo 

pneumatický
• veškeré rozměry dle požadavku zákazníka

Frikční hřídele
• šířka frikčního kroužku od 10 mm 
• nosný hřídel frikčních kroužků s upínacími lištami
• vnější Ø frikčního kroužku: od 70 mm
• napětí při navíjení je kontrolováno tlakem 

vzduchu přes upínací lišty nosného hřídele
• veškeré rozměry dle požadavků zákazníka
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Ukazatele průtoku a průtokoměry
Přístroje pro měření a kontrolu tekutých i plynných médií.
Výrobní program zahrunuje jednoduché hlídače průtoku i velmi přesné průtokoměry.
Využívá se při tom různých technik od plovákového tělesa, pádla, turbínky  
nebo lopatkového kola až po indukční měřící princip.

• jednoduché indikátory s kontaktem nebo s analogovým výstupem 
• volitelně s ukazatelem 
• průtokoměry a přesné průtokoměry 
• pro vodu nebo vzduch 
• pro olej s kompenzací viskozity 30 - 600 cSt 
• omezovače průtoku, lapače nečistot, ventily

Snímání průtoku
Přesné německé průtokoměry pro barvy, laky, ředidla, lepidla, pryskyřice, oleje, maziva, petrochemické produkty a další média.
Sortiment zahrnuje rychlostní, objemové a hmotnostní průtokoměry, mikroprůtokoměry a měřidla zákalu. 
Nabízíme standardní průtokoměry, ale také řešení na míru.  K dispozici  máme elektroniku s EX schválením a dalšími certifikáty.
Firma má zkušební laboratoř s akreditaci státního zkušebního ústavu a umožňuje kalibraci průtokoměrů v návaznosti na národní etalony.

Hmotnostní průtokoměry 
Hmotnostní průtokoměry pro  všechny 
druhy kapalin.
Rozsah měření od 4,5 kg/h do 65 000 kg/h 
a tlak do 350 bar.  
Měří hmotnostní průtok a současně teplotu 
a hustotu a mohu tak nahradit další měřicí 
přístroje.

Zubové průtokoměry 
Objemové průtokoměry např. pro PUR 
komponenty, měření průtoku barev, 
dávkovací zařízení, měření spotřeby 
paliva, vhodné i pro hydraulický olej.
Rozsah měření od 0,002 do 1 000 l/min.
Typické rozmezí viskozity 
5 – 25 000 mm²/s.

Turbínové průtokoměry 
patří mezi nepřímá měřidla průtoku. 
Díky velmi rychlé reakční době a velkému 
rozlišení se výborně hodí pro rychlé 
procesy plnění.

Měření průtoku vody, oleje, paliva, 
chemikálií a kryogenních kapalin či 
zkapalněných plynů. 
Rozsah měření od 0,03 do 48 000 l/min.
Typické rozmezí viskozity 0,5 – 100 mm²/s.

Vřetenové průtokoměry 
Objemové průtokoměry s poměrně nízkými 
tlakovými ztrátami. Hodí se pro měření 
vysoce viskózních látek.
 
Měření průtoku PUR komponentů, lepidel 
a tmelů, tuků, olejů, petrochemických 
produktů atd.
Rozsah měření od 0,01 do 400 l/min.
Typické rozmezí viskozity 
1 – 1 000 000 mm²/s.

Mikro-průtokoměry 
Průtokoměr pro přídatné látky, 
farmaceutické kapaliny, aromatické 
kapaliny, zkapalněné plyny, 
demineralizované vody, tekuté potraviny, 
dvou a tří složkové aplikace atd. 
Rozsah měření od 0,005 do 0,25 l/min.
Typické rozmezí viskozity 0,5 - 2 mm²/s.

Měření zákalu 
Senzory pro měření zákalu se používají 
pro optimalizaci průmyslových výrobních 
procesů v potravinářském průmyslu, chemii 
nebo farmacii.

15
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Spínací lišty, spínací koberce  
a zvláštní spínače
Spínací lišty
• spínače na hranách dveří a krytů, kontrola ochranných krytů
• zvedací stoly, plošinové výtahy, kontrola při parkování
• spínače pro řízení elektrických strojů, signalizace atd. 
Spínací pásky
Nabízí díky své flexibilní konstrukci nepřeberné možnosti použití:
• start/stop tlačítko strojů a zařízení, poplachové spínače 
• nášlapné spínače, spínače pro sportovní měření,  

signalizace při auto-crash testech atd. 
Spínací koberce
• signalizace pro průmysl i pro domácnost 
Nožní a ruční spínače
• ovládání zařízení a strojů, zdravotnické zařízení 
Kontrolní podložky 
• dohled, poplachový senzor proti krádežím
Spínací elementy mohou být použity jako bezpečnostní  
s funkcí vlastní kontroly pomocí bezpečnostní jednotky.

Detektory a separátory kovů
Používají se nejčastěji v plastikářském a potravinářském průmyslu. 
Separátory kovů objeví kovové částečky v materiálu a odstraní je. 

Nabízíme mnoho typů přístrojů s nejmodernější technologií, které se 
vyznačují nejen vysokou citlivostí, ale zároveň stabilitou a spolehlivostí.

Senzory pro automatizaci
• přibližovací senzory indukční a kapacitní, různé výstupní funkce včetně napěťového  

i proudového analogového signálu
• magnetorezistivní senzory pro snímání otáček a směru otáčení
• optické a laserové senzory
• programovatelné snímače barev

sp
ín

a
č

e
 a

 se
n

zo
ry

Dotyková kapacitní  tlačítka
Kapacitní tlačítka spínají na dotyk a nabízí vysoký konfort obsluhy.  Pro sepnutí není 
třeba vyvíjet tlak, přesto je zajištěná absolutní spolehlivost.  
Hodí se např. jako START / STOP tlačítka i pro stroje v nejnáročnějších podmínkách.
Tlačítka  v bezpečnostním provedení splňují kategorii SIL 3 podle EN 61508 a používají  
se jako dvojruční ovládání.

• 100 % těsnost vůči vodě a olejům,  
krytí IP69K, odolné  proti tryskající páře

• odolnost proti úderům,   
mechanická odolnost IK08

• extrémně dlouhá životnost,  
více než 100 milionů sepnutí 

• optická eventuelně i akustická kontrola,  
dvoustavová signalizace červené a zelené LED

• hygienické provedení podle DIN EN 1672-1/2
• tlačítka pro dopravní prostředky, spínají i přes sklo,  

není třeba řezání otvoru do skla
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Bezolejová dmychadla/vývěvy  
s bočními kanály
• průtoky až 2200 m3/hod
• maximální přetlak až 80 kPa
• maximální vakuum až -60 kPa 
• provedení jednostupňové či dvoustupňové

Příslušenství:
• přídavné tlumiče hluku, sací filtry pro dmychadla,
• sací filtry pro vývěvy, pojistné ventily 
• ventily pro změnu průtoku vzduchu

Použití:
• čistírny odpadních vod
• polygrafický průmysl
• akvaristika

Bezolejová membránová  
dmychadla/vývěvy
Technické parametry
• optimální pracovní tlak 15 ÷ 25 kPa (max. přetlak 50 kPa) 
• optimální pracovní vakuum –20 kPa (max. vakuum –40 kPa)
• u některých modelů dvojí funkce (kompresor + vývěva) 
• max. průtok 25 m3 / hod 
• napájení - 230 V / 50 Hz 

Použití:
• biologické čistírny odpadních vod, akvária
• líhně ryb,transport a skladování živých ryb
• galvanické lázně, perličkové masážní vany 
• provzdušňování odkalovacích jímek
• nafukování člunů a matrací
• nafukovací protetické pomůcky
• laboratorní a lékařská technika
• bezkontaktní čeření a čerpání 
  

Výhody:
• nízká hlučnost (30 až 49 dB)
• dlouhá životnost
• nízký příkon
• bezolejový provoz
• nízké vibrace
• téměř žádné pulsace
• minimální nároky na údržbu
• u modelů s označením S-signalizace 

poškozené membrány

Měření úrovně hladiny
Plovákové snímače hladiny
• v provedení z různých plastů nebo nerezu
 
Kapacitní snímače hladiny
• cenově výhodné analogové měření
• výstupní analogový napěťový nebo proudový signál
• rozměry sondy jsou odstupňované po 5 cm 
• možno zkrátit na ideální délku
 
Elektronické senzory:
• snímače úhlů a náklonu
• senzory na principu Hallova jevu
• snímače otáček ozubených kol

Bezpečnost strojů
• certifikace dle  EN61508 a EN 954
• nouzová tlačítka
• bezpečnostní bezdotykové senzory
• vyhodnocovací jednotky
• bezpečnostní zámky
• hlídání nulových otáček
• kompaktní systémy

Komponenty pro vozidla
• snímače úhlů a náklonu
• joysticky a pákové přepínače
• tlačítka a senzory

sp
ín

a
č

e
 a

 s
e

n
zo

ry



18 
Kompresory, vývěvy, vzduchové motory
Bezolejové či olejové provedení s vestavěným motorem nebo nezávislým pohonem.
Vestavěné pohony na 4 - 24 V DC. 

Rotační lamelové 
• přetlak až 170 kPa, max. vakuum 20 kPa abs., průtok až 75 m3/h

Membránové, membránové miniaturní 
• přetlak až 420 kPa, max. vakuum 3,1 kPa abs., průtok až 6,5 m3/h

Pístové
• přetlak až 0,7 MPa, max. vakuum 4,8 kPa abs., průtok až 18,5 m3/h

S kyvným pístem (Rocking piston®)
• přetlak až 1,2 MPa, max. vakuum 3,1 kPa abs.; průtok až 9,3 m3/h

Vzduchové motory, vzduchové motory s převodovkou
• kroutící moment 34 Nm (s převodovkou až 471 Nm), otáčky až 10 000 min-1,  

výkon 7,1 kW. Možnost i bezolejového provedení
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Provzdušňovací elementy
Provzdušňovací elementy jsou určeny pro aeraci aktivačních nádrží  
biologických čistíren odpadních vod, případně akvárií.
Standardně jsou vyráběny diskové a trubkové provzdušňovací elementy 
v několika rozměrových řadách a v různých provedeních materiálu  
a perforace. 

Základní technické informace:
• diskové průměr 7“ až 12“
• válcové s pracovní délkou až 1000 mm
• průtoky 2 - 10 m3/h
• tlaková ztráta 2 – 4 kPa
• membrána z EPDM nebo silikon

Příslušenství:
• upevňovací a přípojné elementy
• náhradní membrány
• zpětné ventily

Deskové filtry pro MBR
Ponořené ploché membránové desky a moduly pro biologické ČOV
Pokročilý systém pro čištění odpadních a splaškových vod

Základní technické informace:
•  standardní rozměry 490 * 1200 * 17,5mm
•  efektivní plocha 1m²
•  velikost pórů 0,2 µm
•  materiál membrány PES
•  pH 3 – 12

Výhody:
•  vysoká kvalita vyčištěné vody
•  zjednodušení systému ČOV
•  jednoduchý proces údržby a řízení
•  použitelné i pro intenzifikace  

a přestavby čistíren
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Filtrační tkaniny
Filtrační tkaniny jsou používány všude tam, kde musí být třísky odděleny od 
kapalin, plynů a výparů a musí být vyčištěny od nežádoucích emisí nebo kde 
je nutné vyčistit vzduch od prachových částic. Tkaniny jsou určeny pro emulze, 
brousící oleje, syntetické směsi, honovací, řezací a válcovací oleje, tažné oleje 
a mycí směsi.

Filtrační tkaniny se nejčastěji používají jako:
• kompaktní filtrační pásy
• hydrostatické filtry
• skloněné pásové filtry
• vakuové systémy
• hluboká filtrace
• sací pásové filtry
• bubnové filtry

Filtry a filtrační vložky
Pro nejrůznější aplikace: stavební stroje, zemědělské stroje, automobily 
(osobní, nákladní i autobusy), vysokozdvižné vozíky, kompresory, 
klimatizace, lakovací kabiny, čistící stroje atd. . Pro všechny typy filtrů 
dodáváme náhradní filtrační vložky (značkové i jejich ekvivalentní náhrady)

Program filtrů zahrnuje cca 15 000 položek:
• filtry olejové
• filtry vzduchové
• filtry palivové
• filtry vodní
• mikrofiltry

Filtrační technika
V nabídce je široký program filtrů určených pro následující aplikace:
 
Filtry pro hydraulické obvody:
• komplexní řešení filtrace olejů a hydraulických kapalin s tlakem do 450 bar
 
Prachové filtry:
• pro odloučení pevných nečistot z plynů do teploty 240 °C
• kompletní filtrační systémy
• vložky se vyrábí z 12-ti různých materiálů
 
Automatické štěrbinové filtry:
• pro vodu, oleje, chladící emulze, barvy, laky, pasty, tmely,  

lepidla, parafín, latex apod.
 
Výhody štěrbinových filtrů:
• čištění probíhá za plného provozu
• možnost plně automatizovat chod filtru
• vysoká odolnost proti tlakovému spádu
• možnost snadné záměny filtračních vložek s různou jemností
• filtry s míchadlem či duplikátorem
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Samonasávací odstředivá čerpadla
 
Použití: 
• čistírny odpadních vod, papírny, doly, energetika
• stavebnictví, petrochemický průmysl
• čerpadla pro hasiče záchranáře (povodně)
• zemědělství 
 
Výhody:
• 5 let záruka, jednoduchá údržba
• revize je možná bez demontáže potrubí
• odolnost vůči korozi, abrazi, a pevným částicím
• výkon čerpadla lze měnit otáčkami motoru
• dodávky čerpadel jsou možné dle přání zákazníka:  

bez motoru, s motorem, převodovkou, spojkou, frekvenčním měničem,  
benzínovým/dieselovým agre-gátem a rámem

 
Výkony:
• průtoky až 430 l/s
• dopravní výška až 150m
• přepravitelné částice až do velikosti Ø 75 mm

Membránová a pístová čerpadla  
poháněná tlakovým vzduchem 
Membránová čerpadla
Použití: čerpání vody, olejů, kyselin, louhů, lepidel, alkoholu, rozpouštědel, 
abrazivních a korozivních kapalin apod.
 
Výhody:  
spolehlivý chod čerpadla a jednoduchá údržba, použití i ve výbušném prostředí
• průtoky do 800 l/min
• tlak na výstupu až 14 bar
• 14 různých materiálů komory a membrán
• samonasávací schopnost (až do 9 m) 
• teploty do 120 °C
• sudová čerpadla

Pístová čerpadla
Použití: čerpání vysoce viskozních médií, tuků, barev, lepidel, krémů, tmelů apod.
• viskozita do 1.000.000 cPs
• průtoky do 100 l/min
• tlak na výstupu až 60:1
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Odlučovače, ventilátory, filtrační agregáty
Filtrační agregáty pro svařovací, elektroerozivní a obráběcí stroje, tryskací a lakovací  
kabiny, dřevozpracující, chemický a potravinářský průmysl atd. Řada výrobků využívá  
vícestupňovou filtraci včetně cyklonu a aktivního uhlí s vysokým výkonem a stupněm  
odlučivosti pro odstranění výparů, prachu či zápachu ze vzduchu.

• odsávací zařízení
• odlučovače oleje
• vodní odlučovače prachu
• mobilní filtrační zařízení
• radiální a axiální ventilátory: 

průtok do 1 200 000 m3/h 
teplota do 350 °C
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Dávkovací čerpadla
Dávkovací čerpadla jsou dodávána jako membránová, pístová,  
peristaltická a proporcionální hydraulická (bez přívodu el. energie).

Elektromagnetická dávkovací čerpadla DOSITEC
vysoce výkonná a přesná membránová čerpadla pro dávkování kapalin  
v rozmezí 0 – 10 l/h a tlaku 0 – 10 bar

Jednotlivé modifikace řízení čerpadel DOSITEC: 
• manuálně
• analogovým signálem
• digitálně
• externí sondou (pH, REDOX)

Dávkovací čerpadla DOSTEC
elektromotorem poháněná  membránová a pístová čerpadla pro dávkování kapalin  
v rozmezí 0 – 1 000 l/h a tlaku 0 – 30 bar

Použití pro:
• zemědělství
• živočišnou výrobu
• potravinářství
• úpravu vody

Hydraulická čerpadla poháněná  
tlakovým vzduchem  
Využití těchto čerpadel je výhodné především s ohledem na 
jednoduchou kompaktní konstrukci, spolehlivý provoz a snadnou 
údržbu. Čerpadlem lze dosáhnout stanoveného tlaku a udržet 
ho bez další spotřeby energie (vzduchu). Přitom nedochází 
k zahřívání.

Čerpadla mohou být poháněná jakýmkoliv inertním plynem. 
Používají se především pro čerpání olejů, hydraulických 
kapalin a vody. 

Parametry:
• tlak vzduchu od 1,4 do 7 bar
• tlakový poměr kapaliny od 2,5:1 do 120:1
• průtok do 50 l/min

Hydraulická čerpadla s axiálními písty
Tato čerpadla byla vyvinuta především pro stacionární zařízení, 
např. obráběcí stroje, lisy, jeřáby apod. Čerpadla jsou určena pro minerální 
oleje s viskozitou 7 až 800 mm2/s a teplotě 0 až 60 °C. Dodávají se včetně 
rozvaděčů a mechanické nebo hydraulické regulace s parametry:
 tlak: do 350 bar
 průtok: do 80 cm3/ot

V sortimentu je patentované provedení kompaktního čerpadla 
a elektromotoru s pernamentními magnety a regulátorem průtoku.

Výhody:
• energeticky úsporné
• jednoduchá instalace
• snadná údržba
• velmi nízká hlučnost
• malé zástavbové rozměry
• elektromotor je chlazen protékajícím médiem
• možnost využití čerpadla jako ponorné
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Výhody
• nejnižší náklady na údržbu
• vysoká rychlost
• možnost tisku i několika modelů současně 

v rámci pracovního prostoru
• vysoké rozlišení
• snadná obsluha
• možnost plnobarevného tisku
• nejnižší náklady na výrobek a na provoz

Užití
• produktové designérství
• územní plánování, GIS
• architektura, strojírenství
• zdravotnictví
• zábavní průmysl

3D tiskárny 3DSystems
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Solidscape 3Z PRO

Solidscape®, Inc. je světovým vedoucím výrobcem vysoce přesných zařízení pro rychlou tvorbu 
trojrozměrných modelů. Systémy společnosti Solidscape slouží pro mnoho výrobních aplikací 
včetně šperkařství, výroby turbínových lopatek, medicinských nástrojů a protetických pomůcek, 
spotřebního zboží, automobilových dílů a mnoha dalších, vysoce přesných produktů. S ohledem na 
vysokou přesnost jsou využitelné i jako „Rapid Tooling“. Materiál modelu je netoxický, termoplastický, 
s vynikajícími vlastnostmi pro kvalitní odlitky (vytavitelný bez reziduí).

Dávkovací čerpadla
Dávkovací čerpadla jsou dodávána jako membránová, pístová,  
peristaltická a proporcionální hydraulická (bez přívodu el. energie).

Elektromagnetická dávkovací čerpadla DOSITEC
vysoce výkonná a přesná membránová čerpadla pro dávkování kapalin  
v rozmezí 0 – 10 l/h a tlaku 0 – 10 bar

Jednotlivé modifikace řízení čerpadel DOSITEC: 
• manuálně
• analogovým signálem
• digitálně
• externí sondou (pH, REDOX)

Dávkovací čerpadla DOSTEC
elektromotorem poháněná  membránová a pístová čerpadla pro dávkování kapalin  
v rozmezí 0 – 1 000 l/h a tlaku 0 – 30 bar

Použití pro:
• zemědělství
• živočišnou výrobu
• potravinářství
• úpravu vody

3D tiskárny vytvářejí fyzické modely přímo z digitálních dat, v průběhu hodin. Systém je rychlý, pružný a 
jednoduchý. Umožňuje designérům rychlou a levnou produkci velkého rozsahu modelů a funkčních součástí pro 
testování. Systém je vhodný pro kancelářské prostředí. Z Printer má elegantní design a obsahuje uživatelské 
rozhraní, vhodné pro počáteční stupeň rychlého prototypování. 3D tiskárny společnosti 3DSystems jsou 
používány v mnoha oborech průmyslu od automobilového, leteckého až po spotřební produkty. Jsou rovněž 
využitelné v medicíně a pro vzdělávací instituce.
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3D tiskárny Solidscape
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