
Łańcuchy z zębatymi płytkami WAX

Cechy:
● Zwiększona odporność 
 na zużycie
●  Większa prędkość transportu
●  Smarowanie nie jest wymagane
●  Niższe koszty dzięki dłuższej 

żywotności łańcuchów

Wydajność linii produkcyjnych w zakresie transportu, sortowania, korowania i cięcia kłód, 
drewna i desek stale rośnie. Ze względu na stale rosnącą wydajność, okresy regularnej 
konserwacji sprzętu są coraz krótsze. Czasami nie przeprowadza się żadnej konserwacji 
łańcuchów. Jednocześnie powstają duże ilości trocin, wiórów i odpadów drzewnych. 
Musimy uwzględnić również zmienną temperaturę zewnętrzną.
Tak ciężkie warunki pracy znacznie skracają żywotność łańcuchów. Dlatego też awaria 
łańcucha jest często również powodem nieplanowanego przerwania pracy linii 
produkcyjnej lub całej operacji. Użytkownik ponosi w związku z tym znaczne straty 
finansowe w produkcji, wynikające z dodatkowych kosztów zakupu nowych łańcuchów 
oraz kosztów instalacji łańcuchów w urządzeniu.
Dlatego bardzo ważne jest, aby na samym początku instalować tylko te produkty, które 
gwarantują najdłuższy możliwy okres użytkowania. Na podstawie wyżej wymienionych 
warunków eksploatacji, ŘETĚZY VAMBERK opracował, we współpracy z użytkownikami 
końcowymi, zupełnie nową metodę smarowania łańcuchów specjalnymi woskami. 
Zastosowanie tej metody wydłuża żywotność łańcuchów nawet o 300 procent. Ta metoda 
smarowania może być stosowana tylko w przypadku nowych łańcuchów. Nie może 
być dodatkowo stosowana do już używanych łańcuchów. Takie smarowanie nadaje się  
w szczególności do łańcuchów z zębatymi płytkami, ale może być również stosowane do 
innych typów łańcuchów.

Korzyści:
●  Dłuższa żywotność łańcuchów
●  Większe możliwości 
 transportowania
●  Szeroki zakres zastosowania
●  Niższe koszty utrzymania

Na żądanie klienta możemy 
wykonać łańcuchy WAX 
w innych wymiarach, zgodnie 
z innymi normami oraz zgodnie 
z Państwa indywidualnymi 
wymaganiami.

Dostarczamy koła 
łańcuchowe do wszystkich 
łańcuchów.

Obszary zastosowania:
●  Przemysł drzewny 
 i przetwórstwo drewna
●  Przemysł papierniczy
● Przemysł górniczy
● Przemysł stalowy
● Przemysł spożywczy
● Rolnictwo

www.retezy-vam.com
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● Większa odporność na materiały ścierne i żrące
● Do 3 razy dłuższe odstępy czasu między kolejnymi konserwacjami łańcucha 
 poprzez smarowanie
● Wydłużony okres użytkowania o maksymalnie 300 %

doskonała 
odporność na zużycie

bez 
smarowania


