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TRANSPORTNI VALJI ZA  »TRANSPORT SIPKIH MATERIALOV«

TRANSPORTNI SISTEMI

Transportni valj tip KKA748var N18

Podporni ali amortizacijski valj z gumi obroči . Primeren za ekstremne obremenitve za zunanjo in 

notranjo ter podzemno transportno tehnologijo. Zagotavljamo vam tudi pogoje za obratovanje po 

direktivi ATEX.

Gumi obroči za transportne valje - trdote 70 ±5 ShA

Amortizacijski obroč Podporni obroč Podporni obroč



Enostransko vpeti vodilni valj tip KE748var

Primeren za ekstremne obremenitve za zunanjo in notranjo ter podzemno transportno tehnologijo. 

Zagotavljamo vam tudi pogoje za obratovanje po direktivi ATEX.

Standardna zaščitna barva - RAL siva ali rdeča, opcijsko na željo naročnika vroče cinkano.

Transportni valj tip KKP748var N3- 4 

Povratni valj in samočistilni valj z gumi obroči . Primeren za ekstremne obremenitve za zunanjo in 

notranjo ter podzemno transportno tehnologijo. Zagotavljamo vam tudi pogoje za obratovanje po 

direktivi ATEX.
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Prikaz sestave valja in osnovne tehnične informacije:

1. Jeklena cev – po standardu EN 10217-1 ali 10305-3 vzdolžno varjene, hladno dimenzionirane s 

krožnim prečnim prerezom za precizno uporabo z določenim zunanjim premerom. Imajo natančno 

opredeljene tolerance za mere in določeno največjo površinsko hrapavost.

2. Ležajna skodelica narejena iz globoko vlečene jeklene pločevine z natančno opredeljeno toleranco 

za sedež ležaja N7, natančno zavarjena v cev tako, da je zagotovljena protiprašna in vodoodporna 

zaščita notranjosti valja.

3. Visokokvalitetni standardizirani enoredni žlebasti kroglični ležaji v izvedbi ZZ ali 2RS. 

4. Notranje labirintno več prekatno tesnilo in mazivom EP2.

5. Zunanje labirintno več prekatno tesnilo in mazivom EP2.

6. Pokrov labirintnega tesnila iz pocinkane pločevine.

7. PP-puša z obliko za varovanje pred vdorom prašnih delcev in dežja oz. vlage. 

8. Jeklo svetlo vlečeno –konstrukcijsko - po standardu EN 10278 z natančno opredeljeno toleranco za 

mere h9, h8 ali h6.

1. Jeklena cev – po standardu EN 10217-1 ali 10305-3 vzdolžno varjena, hladno dimenzionirana s 

krožnim prečnim prerezom za precizno uporabo z določenim zunanjim premerom. Imajo natančno 

opredeljene tolerance za mere in določeno največjo površinsko hrapavost.

2. Ležajna skodelica narejena iz globoko vlečene jeklene pločevine z natančno opredeljeno toleranco 

za sedež ležaja N7, natančno zavarjena v cev tako, da je zagotovljena protiprašna in vodoodporna 

zaščita notranjosti valja.

3. Visokokvalitetni standardizirani enoredni žlebasti kroglični ležaji v izvedbi ZZ ali 2RS. 

4. Notranje labirintno več prekatno tesnilo in mazivom EP2.

5. Zunanje labirintno več prekatno tesnilo in mazivom EP2.

6. Pokrov labirintnega tesnila iz pocinkane pločevine.

7. PP-puša z obliko za varovanje pred vdorom prašnih delcev in dežja oz. vlage. 

8. Jeklo svetlo vlečeno –konstrukcijsko - po standardu EN 10278 z natančno opredeljeno toleranco za 

mere h9, h8 ali h6.

TRANSPORTNI VALJI ZA »TRANSPORT SIPKIH MATERIALOV« Transportni valj tip KK748var 

Primeren za ekstremne obremenitve za zunanjo in notranjo ter podzemno transportno tehnologijo. 

Zagotavljamo vam tudi pogoje za obratovanje po direktivi ATEX                                                                                      

Standardna zaščitna barva - RAL siva ali rdeča, opcijsko na željo naročnika vroče cinkano.

- - č


