
Řetězy s ozubenými deskami WAX 

Vlastnosti:
● Zvýšená odolnost 
 proti opotřebení
●  Vyšší dopravní rychlost
●  Není nutnost mazání 
●  Nižší náklady z důvodu  
 delší životnosti řetězů

Při dopravě, třídění, odkornatění a řezání klád, polen a prken se neustále zvyšují výkony 
výrobních linek. Z důvodu neustále vyšších výkonů se zkracují intervaly pro pravidelnou 
údržbu zařízení. Někdy se údržba řetězů neprovádí. Současně při zpracování dřeva vzniká 
velké množství pilin, štěpků a odpadu. Nesmíme zapomenout ani na proměnlivou venkovní 
teplotu.

Tyto velmi těžké provozní podmínky výrazným způsobem zkracují životnost řetězů. Proto 
porucha řetězu je také častým důvodem k  neplánovanému zastavení výrobní linky či 
celého provozu. Tím způsobují uživateli nemalé finanční ztráty ve výrobě, v dodatečných 
nákladech na nákup nových řetězů a v nákladech na jeho instalaci do zařízení.

Proto je velmi důležité instalovat již na začátku provozu pouze produkty, které zaručují co 
nejdelší životnost. Za základě výše uvedených provozních podmínek společnost ŘETĚZY 
VAMBERK vyvinula společně s  konečnými uživateli zcela novou metodu mazání řetězů 
speciálními vosky, kdy se po aplikaci této metody prodlouží životnost řetězů až o 300 %. 
Tuto metodu mazání je možné použít jen u nových řetězů. Nelze aplikovat dodatečně na již 
používané řetězy.  Toto mazání je vhodné především pro řetězy s ozubenými deskami, ale 
je možnost ji použít i na další typy řetězů.

Výhody:
●  Prodloužená životnost řetězů
●  Vyšší přepravní kapacita
●  Velký rozsah aplikací
●  Nižší náklady na údržbu

Na přání vyrobíme  řetězy 
v provedení WAX dle dalších  
rozměrů, norem a Vašich
individuálních požadavků.

Ke všem řetězům dodáváme 
řetězová kola.

Oblasti využití:
●  Dřevařský a papírenský průmysl
● Důlní průmysl
● Ocelářský průmysl
● Potravinářství
● Zemědělství

www.retezy-vam.com

Pro extrémní výkony
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ŘETĚZY VAMBERK spol. s r.o., Czech Republic  •  obchod@retezy-vam.cz

● Zvýšená odolnost proti abrazivním nebo agresivním materiálům
● Prodloužený interval údržby řetězů mazáním až 3×
● Prodloužená životnost až o 300 % 

vynikající odolnost 
proti opotřebení

bez 
mazání


