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Rozwiązania interroll znajdują zastosowanie przede 
wszystkim w przetwórstwie spożywczym, systemach 
obsługi lotnisk, systemach obsługi usług pocztowych, 
centrach dystrybucyjnych i różnych gałęziach 
przemysłu.  
należą do nich: proste do integracji z istniejącym 
systemem napędy przenośników, takie jak 
elektrobębny do przenośników taśmowych, 
elektrorolki i rolki napędowe na prąd stały do 
przenośników rolkowych, nie zużywające energii 
moduły magazynów przepływowych do składowania 
palet i pojemników w centrach dystrybucyjnych; 
sortery automatyczne typu „cross belt“,  
łuki taśmowe i inne przyjazne dla użytkownika moduły 
transportowe do sprawnie działających systemów 
przepływu materiałów.

interroll obsługuje 23 000 klientów na całym świecie, 
w szczególności międzynarodowe przedsiębiorstwa 
i integratorów systemów, ponadto biura inżynieryjne, 
regionalnych producentów maszyn i urządzeń oraz 
użytkowników końcowych.

przedsiębiorstwo zatrudnia 1500 pracowników w 28 
firmach i notowane jest na szwajcarskiej Giełdzie 
papierów wartościowych „siX swiss exchange“.  
pod kierownictwem holdingu w szwajcarskim 
sant‘antonio znajdują się dwa sektory działalności 
koncernu o zasięgu międzynarodowym: „Global sales 
& service“ zajmujący się sprzedażą i dystrybucją 
pełnej palety produktów interroll, konsekwentnie 
dostosowywanych do potrzeb klientów;  
„products & technology“ obejmujący swoim 
zasięgiem wszystkie globalne ośrodki technologiczne 
i produkcyjne, odpowiedzialny za F&e, zarządzanie 
produktem, strategiczne zarządzanie zakupami, 
technologie produkcyjne i produkcję.

GRUpa 
inteRRoll  
na świeCie

Firma Interroll to globalny 
producent kluczowych 
rozwiązań w zakresie transportu 
wewnętrznego, intralogistyki i 
automatyzacji.

Interroll
Profil firmy

Rynki kluczowe Interroll przemysł 
przetwórczy

Dystrybucjapoczta & usługi 
kurierskie

lotniskaprzemysł 
spożywczy

przemysł 
farmaceutyczny & 
medyczny
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Łączenie i rozdzielanie 

Globalny przepływ towarów wymaga komisjonowania 
coraz bardziej zróżnicowanych produktów, w 
zindywidualizowanych systemach, zawsze na czas. 
trend, którego warunkiem jest skuteczna logistyka 
na bazie wydajnych systemów przepływu materiałów. 
wyzwanie, któremu potrafią sprostać innowacyjne 
moduły transportowe interroll i ich wyposażenie:

• automatyczne sortery poprzeczno-taśmowe
• Łuki taśmowe i taśmowe wejścia kątowe typu 

merge
• Moduły intelliveyor do transportu bezzatorowego 
• przenośniki rolkowe
• przenośniki taśmowe

wstępnie zmontowane, dostarczane w krótkim 
terminie jednostki do szybkiej i łatwej integracji z 
istniejącym systemem transportowym u klienta (plug 
and play). Moduły transportowe i podsystemy oferują 
zastosowania zapewniające istotne bezpieczeństwo: 
wysoki stopień dostępności przy jednocześnie prostej 
obsłudze, duża ekonomiczność już przy niewielkiej 
przepustowości, rentowność inwestycji przy krótkim 
okresie zwrotu kapitału (od dwóch do trzech lat), 
elastyczność i dopasowanie do zmieniających się 
warunków.

Magazynowanie i kompletacja

Rentowny i łatwy w obsłudze: niska wartość 
energetyczna pracujące magazyny przepływowe. 
Zaprojektowany specjalnie do towarów szybko 
rotujących, jak n p. produkty spożywcze, które 
wymagają błyskawicznego komisjonowania i muszą 
być w szybkim tempie rozdzielane do odbiorców 
końcowych. Zasada jest tyle prosta, co genialna. 
Znana pod nazwą FiFo, czyli First in – First out, 
i gwarantująca, że towar zmagazynowany jako 
pierwszy, również jako pierwszy opuści magazyn. 
Bądź liFo, czyli last in – First out, co oznacza, że 
paleta zmagazynowana jako ostatnia, jako pierwsza 
opuści magazyn. Maksymalne wykorzystanie 
minimalnej przestrzeni. ponieważ potrzeby naszych 
klientów są tak zróżnicowane, jak ich produkty, 
również nasze magazyny przepływowe otwierają 
niemalże nieograniczone możliwości.

• Moduły do magazynów przepływowych
• wheel Flow
• pushback
• Flex Flow

nasze czasy komisjonowania ustanawiają rekordy, 
które trudno pobić. Return on investment wynosi 
około dwóch do trzech lat, strategia „Just in time“ jest 
integralną częścią procesu.

inteRRoll – 
seRCe intRa-
loGistYki

Przenoszenie

nasze kompleksowe podejście do zagadnienia 
podsuwa państwu produkty, których żaden skuteczny 
planista czy konstruktor nie jest w stanie pominąć przy 
tworzeniu udanego portfolio projektu.

• Rolki transportowe
• elektrobębny i bębny taśmowe
• napędy 24 v DC (RollerDrives)
• Controller RollerDrives i elektrobębnów

szybko dopasowujące się do indywidualnych 
wymagań, niezawodne produkty kluczowe 
zapewniające na wszystkich kontynentach i we 
wszystkich segmentach przemysłu dynamiczny i 
zorganizowany przepływ produktów. Umożliwiają 
przenoszenie ładunków, ich buforowanie, 
doprowadzanie, odprowadzanie i łączenie.  
Z napędem lub grawitacyjne. Z lub bez naporu 
podczas akumulacji. Łatwe w montażu napędy do 
nowych systemów lub doposażenia istniejących 
linii transportowych. Bogata paleta najwyżej jakości 
produktów, które przynoszą zyski i którym mogą 
państwo zaufać. pod każdym względem.

Interrolls
Intralogistika
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inteRRoll –  
GloBalnY  
pRoDUCent  
klUCZowYCh  
RoZwiąZań 
intRaloGistYCZnYCh 

 1 Moduły do magazynów przepływowych palet FiFo (przenośniki rolkowe)
 2 Moduły do magazynów przepływowych palet liFo (przenośniki rolkowe)
 3 Moduły do magazynów przepływowych palet liFo (Cart pushback)
 4 Regały do komisjonowania Carton Flow (szyny rolkowe)
 5 Regały do komisjonowania z Flex Flow 

 6 elektrobębny, bębny zwrotne, uchwyty montażowe
 7 elektrorolki RollerDrives 24 v DC i sterowniki
 8 Rolki transportowe i akcesoria
 9 elektrobębny taśmowe 

10 automatyczne sortery poprzeczno-taśmowe
11 Łuki taśmowe
12 Moduły taśmowe
13 Moduły intelliveyor do przenośników beznaporowych 

 

Rozwiązania Interroll
do małych obciążeń str. 8
do średnich obciążeń str. 24
do dużych obciążeń str. 114

Interroll
Przegląd 
produktów

pomocą przy planowaniu służy poradnik projektowy od str. 168 
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produkty do lekkich ładunków
Rolki transportowe podstawa każdego przenośnika rolkowego str. 10

RoZwiąZania Do lekkiCh 
ŁaDUnków
Poniższy asortyment naszych produktów przystosowany jest do transportu 
ładunków o niedużych wymiarach i małej wadze, a częściowo średniej wadze, 
takich jak na przykład papier w przemyśle drukarskim, butelki, małe pojemniki 
w przemyśle farmaceutycznym lub rozlewniach napojów bądź małe pudełka 
kartonowe w przemyśle opakowaniowym, do 35 kg i prędkości przenośnika 
1,5 m/s. Maksymalne obciążenie przedstawionych tutaj produktów wynosi 
350 N na rolkę.

Przegląd

Rozwiązania do średnich obciążeń str. 24 Rozwiązania do ciężkich ładunków str. 114
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R o l e k  t R a n s p o R t o w Y C h
 Rolka lekkobieżna Rolka z łożyskiem ślizgowym Rolka lekkobieżna Rolka stożkowa z napędem stałym

 Seria 1100 Seria 1500 Seria 1700 light Seria 3500KXO light

Maks. obciążenie 350 n 120 n 150 n 150 n

Zastosowanie Grawitacja Mokre otoczenie Uniwersalne Łuk z napędem stałym

Typy napędów     

Grawitacja ü ü ü ü

pas płaski   ü ü  
pasek o  
przekroju 
okrągłym

      ü

Łańcuch        

pasek zębaty        

pasek polyvee        

 str. 12 str. 16 str. 18 str. 22

Rolki 
transportowe
Przegląd

Rolki transportowe do ładunków o średniej wadze str. 26 Rolki transportowe do ciężkich ładunków str. 116
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 350 n
Maks. prędkość przenośnika 0,3 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki polipropylen
Uszczelka polipropylen
kulka stal węglowa lub nierdzewna 1.4301

na obciążenie składa się obciążenie dynamiczne i obciążenie powierzchniowe. wersja osi jest dowolna.
Materiał 
rolki

Ø rury
mm

Ø osi
mm

Maks. obciążenie w n
przy długości w zabudowie mm
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

pvC 16 x 1 5 33 7 3 2 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –
30 x 1,8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –
40 x 2,3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –
50 x 2,8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

stal 16 x 1 5 50 50 50 50 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –
50 x 1,5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

aluminium 20 x 1,5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

Obciążenie

Opis produktu

• ekonomiczna, nierdzewna rolka grawitacyjna  
 - wyposażona w kulki ze stali nierdzewnej

• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• Łożysko zabezpieczone przed brudem i cieczami
 - Zintegrowane wyżłobienia chroniące przed wnikaniem wody

• odporna na działanie brudu
 - Gładkie powierzchnie

• wewnątrzzakładowy transport pojemników
• tylko do przenośników grawitacyjnych

• lekka, precyzyjna rolka dzięki zastosowaniu specjalnego łożyska z polipropylenu ze stalowymi kulkami
• kształtowe połączenie obudowy łożyska ze wszystkimi rurami od Ø 30 mm, które uniemożliwia przesuwa-

nie się obudowy

• platforma 1100

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka lekkoBieżna  
seRi i  1100

Rolki 
transportowe
Grawitacja
Seria 1100Rolka grawitacyjna z lekkim rozbiegiem

przegląd rolek transportowych str. 10    Rolki transportowe str. 146     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary dla osi sprężynowej heksagonalnej

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

5 16 el - 5 el + 12 10,5
6 20 el - 5 el + 12 10,5
8 30 el - 5 el + 16 8,5
8 40 el - 5 el + 16 11
8 50 el - 10 el + 16 11
10 50 el - 10 el + 20 11

Wymiary dla osi z gwintem wewnętrznym M8 x 15

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

12 50 el - 10 el 11

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wersja antystatyczna
• specjalna obróbka powierzchni rury

 - Utwardzona
 - polerowana rura ze stali nierdzewnej

Dobór produktu

Wersja osi: oś sprężynowa heksagonalna
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm
aluminium, 
eloksalowane

20 x 1,5 nierdzewna 1.1aZ.a2D.D03

pvC 16 x 1,0 nierdzewna 1.1B5.s16.a50
20 x 1,5 standard 1.1aZ.n21.D03
20 x 1,5 nierdzewna 1.1aZ.s20.D03
30 x 1,8 standard 1.1DJ.s31.e03
30 x 1,8 nierdzewna 1.1Dk.s31.G03
40 x 2,3 standard 1.1Dl.s40.e03
40 x 2,3 nierdzewna 1.1DM.s40.e03
50 x 2,8 standard 1.1eJ.saa.eaB 1.1el.saa.haC
50 x 2,8 nierdzewna 1.1ek.saa.GaB 1.1eM.saa.kaC

stal nierdzewna 16 x 1,0 nierdzewna 1.1B5.n10.a50
20 x 1,5 nierdzewna 1.1aZ.n21.D03
50 x 1,5 nierdzewna 1.1eD.naa.kaC

stal ocynkowana 50 x 1,5 standard 1.1eC.Jaa.haC

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
stal nierdzewna 50 x 1,5 nierdzewna 1.1eF.naa.Mas
stal ocynkowana 50 x 1,5 standard 1.1ee.Jaa.lae

Przykład numeru zamówieniowego: 1.1EJ.SAA.EAB - 490

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1100, pvC, o 
Ø rury 50 mm, ze standardowym łożyskiem kulkowym, Ø osi 8 mm, z osią sprężynową heksagonalną 
i długością referencyjną 490 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać z tabeli wymiarów dla osi 
sprężynowej heksagonalnej: Rl = el - 10. luz osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już 
uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co 
oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 10 = 490 mm.  

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi
F Długość jednostki łożyska, włącznie z luzem osiowym

*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Wymiary

• okładziny rury o Ø 30 mm
 - elastyczny rękaw z pCv
 - Rękaw pU do Ø 50 mm
 - otulina gumowa

Rolka lekkoBieżna  
seRi i  1100

Rolki 
transportowe
Grawitacja
Seria 1100Rolka grawitacyjna z lekkim rozbiegiem

przegląd rolek transportowych str. 10    Rolki transportowe str. 146     pozostałe elementy i akcesoria str. 134

0,50,5
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F F
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Obciążenie w zależności od długości referencyjna
Materiał rury Ø rury

mm
Maks. obciążenie w n
przy długości w zabudowie mm

100 200 300 400 500 600 700 800
pvC 30 x 1,8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2,8 120 120 120 120 95 65 48 35
stal 30 x 1,2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1,5 120 120 120 120 120 120 120 120

Dobór produktu
Wersja osi: czop
Rura wykonanie łożyska

 
Czop osi

Materiał Ø mm Ø 6 mm
pvC 30 x 1,8 Łożysko ślizgowe 1.5aB.s3B.00C

50 x 2,8 Łożysko ślizgowe 1.5aF.saa.00C
stal nierdzewna 30 x 1,2 Łożysko ślizgowe 1.5aa.n31.00C

50 x 1,5 Łożysko ślizgowe 1.5ae.naa.00C
stal ocynkowana 30 x 1,2 Łożysko ślizgowe 1.5aa.J31.00C

50 x 1,5 Łożysko ślizgowe 1.5ae.Jaa.00C

Przykład numeru zamówieniowego: 1.5AF.SAA.00C - 490

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1500, pvC, o Ø czopu 
osi 50 mm, ze standardowym łożyskiem kulkowym, Ø osi 6 mm, osią sprężynową heksagonalną i długością 
referencyjną 490 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: Rl = el - 10. luz 
osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 
500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 10 = 490 mm. 

 
Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• okładziny
 - elastyczny rękaw z pCv
 - Rękaw pU do Ø 50 mm
 - otulina gumowa

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Opis produktu

• Rolka z łożyskiem ślizgowym, przeznaczona do czyszczenia przy użyciu dostępnych w handlu środków 
czyszczących
 - Łożysko ślizgowe umieszczone na zewnątrz oraz wprasowane denka chroniące przed wnikaniem ciał 

obcych do wnętrza rury
• nierdzewna rolka transportowa

 - Czop osi ze stali nierdzewnej, rura z pvC/nierdzewna, denko z polipropylenu
• lekkobieżna rolka z łożyskiem ślizgowym o długiej żywotności

 - Umieszczone na zewnątrz, odporne na zużycie łożysko ślizgowe z poM+ptFe

• przemysł spożywczy wymagający higienicznych warunków pracy
• Mokre otoczenie
• napędzane i nienapędzane przenośniki do transportu pojemników
• przenoszenie ładunków o ciężarze 20 kg

• Uchwyt łożyska ślizgowego do zamocowania w profilu o maks. grubości ścianek 2,5 mm i otworach 
sześciokątnych 11 mm (+0,3 / +0,8 mm)

• Czop osi ze stali nierdzewnej
• prosty demontaż uchwytu łożyska ślizgowego w celu montażu lub demontażu rolki

• platforma 1500

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 120 n
Maks. prędkość przenośnika 0,8 m/s
Zakres temperatur -10 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki polipropylen
Czop osi stal nierdzewna
Łożysko ślizgowe polioksymetylen

obciążenie zależy od długości referencyjna oraz ciężaru ładunku i prędkości przenośnika.

Obciążenie w zależności od prędkości
Ø rury
mm

prędkość
m/s

Maks. obciążenie
n

30 0,25 50
0,80 40

50 0,25 120
0,80 85

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Obciążenie

Rolka tRanspoRtowa  
Z  ŁożYskieM  

śliZGowYM seRi i  1500
Rolki 
transportowe
Mokre otoczenie
Seria 1500

Uszczelniona, idealna do mokrego otoczenia  
wymagającego warunków higienicznych

przegląd rolek transportowych str. 10 pozostałe elementy i akcesoria str. 134

• specjalna obróbka powierzchni rury
 - polerowana rura ze stali nierdzewnej

Rl Długość referencyjna/ 
długość zamówieniowa

el Długość w zabudowie

Wymiary

RL

EL = RL + 10
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Dobór produktu

Wersja osi: oś sprężynowa heksagonalna
Rura Łożysko kulkowe

 
oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 6 mm Ø 8 mm
pvC 20 x 1,5 689 2Z 1.72a.s20.BaC

30 x 1,8 689 2Z 1.73C.s31.BaC
stal 20 x 1,5 689 2Z 1.73a.J20.BaC 1.72a.J20.ean

30 x 1,2 689 2Z 1.73a.J31.BaC 1.731.J31.ean

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko kulkowe

 
oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 8 mm (M5 x 12)
pvC 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.s20.eaJ

30 x 1,8 689 2Z 1.730.s31.eaJ
stal 20 x 1,5 689 2Z 1.72B.J20.eaJ

30 x 1,2 689 2Z 1.731.J31.eaJ

Przykład numeru zamówieniowego: 1.72A.J20.EAN - 495

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1700 light, ze stali, o 
Ø rury 20 mm, o Ø osi 8 mm, z osią sprężynową heksagonalną i długością referencyjną 495 mm. Długość 
referencyjną Rl można odczytać z tabeli wymiarów dla osi sprężynowej heksagonalnej: Rl = el - 5. luz osiowy 
wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i 
odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 5 = 495 mm.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Opis produktu

• Cicha i energooszczędna rolka transportowa
 - precyzyjne łożysko kulkowe, denko rolki z tworzywa sztucznego i uszczelnienie

• kompletny program
 - napędzane i nienapędzane rolki transportowe, łuki rolkowe

• Możliwe obciążenia osiowe
 - Zdolność przejmowania obciążeń osiowych przez łożysko kulkowe

• Możliwe małe podziałki rolek
 - Ø 20 mm i Ø 30 mm

• wewnątrzzakładowy transport drobnych ładunków
• integracja z maszynami
• przemysł opakowaniowy
• automatyzacja linii montażowych

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (689 2Z)
• Zaokrąglone końcówki rolek do łatwego przesuwania poprzecznego ładunków

• platforma 1700

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 150 n
Maks. prędkość przenośnika 1,5 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Uszczelka polipropylen
Łożysko kulkowe stal 689 2Z

obciążenie w zależności od długości referencyjna. wersja osi jest dowolna.
Materiał Ø rury Maks. obciążenie w n

mm przy długości w zabudowie mm
100 200 300 400 500 600

pvC  20 x 1,5 150 50 10 – – –
30 x 1,8 150 150 60 20 10 –

stal 20 x 1,5 150 150 150 150 150 150
30 x 1,2 150 150 150 150 150 140

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Obciążenie

Rolka lekkoBieżna  
seRi i  1700 l iGht

Rolki 
transportowe
Uniwersalne
Seria 1700 lightMałe średnice do drobnych ładunków

przegląd rolek transportowych str. 10 Rolka stożkowa serii 3500kXo str. 22
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Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi
F Długość jednostki łożyska, włącznie z luzem osiowym

 
*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wymiary dla osi sprężynowej heksagonalnej

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

6 20 el - 5 el + 10 10,5
6 30 el - 5 el + 10 8,5
8 20 el - 5 el + 16 10,5
8 30 el - 5 el + 16 8,5

Wymiary dla osi z gwintem wewnętrznym M5 x 12

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

8 20 el - 5 el 10,5
8 30 el - 5 el 8,5

Wymiary Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wersja antystatyczna (niedostępna, jeżeli rura wykonana jest z pvC)
• okładziny rury o Ø 30 mm

 - elastyczny rękaw z pCv
 - otulina gumowa

Rolka lekkoBieżna  
seRi i  1700 l iGht

Rolki 
transportowe
Uniwersalne
Seria 1700 lightMałe średnice do drobnych ładunków

przegląd rolek transportowych str. 10 Rolka stożkowa serii 3500kXo str. 22

0,5 0,50.5 0.5

F F

EL

AGL

0.5 0.5

F F

EL = AGL
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Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 
 

oś
numer  
zamówieniowy

Materiał
 

przeniesienie momentu 
obrotowego

Długość referencyjna Min. Ø Maks. Ø Ø 8 mm 
(M5 x 12) mm mm mm

stal Głowica do paska o przekroju 
okrągłym

150 23,4 31,4 689 2Z 3.52k.k21.eak
200 23,4 34,5 689 2Z 3.52k.k22.eak
250 23,4 37,7 689 2Z 3.52k.k23.eak
300 23,4 40,8 689 2Z 3.52k.k24.eak
350 23,4 43,9 689 2Z 3.52k.k25.eak
400 23,4 47,1 689 2Z 3.52k.k26.eak
450 23,4 50,2 689 2Z 3.52k.k27.eak
500 23,4 53,4 689 2Z 3.52k.k28.eak

Przykład numeru zamówieniowego: 3.52K.K28.EAK - 500

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3500kXo light, ze stali, o 
długości w zabudowie 510 mm, Ø osi 8 mm, z osią z gwintem wewnętrznym i długością referencyjną 500 mm. 
Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: Rl = el - 10. luz osiowy wynoszący 
0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 510 mm i odpowiada 
długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 510 - 10 = 500 mm.  

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

Wymiary osi z gwintem wewnętrznym M6 x 15
 
 

 
Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• Rura wewnętrzna z nierdzewnej stali

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Wymiary

Opis produktu

• niewielkie zapotrzebowanie przestrzenne
 - Mały promień wewnętrzny z 357,5 mm

• produkt standardowy na napęd grawitacyjny lub stały
 - Zintegrowana głowica do napędu na pasek o przekroju okrągłym

• Możliwe małe odstępy pomiędzy rolkami
 - średnica rury Ø 23,4 mm do Ø 53,4 mm

• wewnątrzzakładowy transport drobnych ładunków
• integracja z maszynami
• przemysł opakowaniowy
• automatyzacja linii montażowych

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (689 2Z)
• Zaokrąglone końcówki rolek do łatwego przesuwania poprzecznego ładunków

• platforma 1700

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie, niezależnie od Rl 150 n
Maks. prędkość przenośnika 0,8 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Uszczelka polipropylen
Łożysko kulkowe stal 689 2Z
elementy stożkowe polipropylen

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka stożkowa Z  
napęDeM staŁYM  

seRi i  3500kXo liGht
Rolki transportowe
Łuk z napędem 
stałym
Seria 3500KXO lightRolka grawitacyjna z lekkim rozbiegiem

przegląd rolek transportowych str. 10 seria 1700 light str. 18

17,512,5

0,5 0,5

17.512.5

0.5 0.5

5

Ø
 2

0
EL = AGL = RL + 10

5RL
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produkty do średnich obciążeń
Rolki transportowe podstawa każdego przenośnika rolkowego str. 26
RollerDrives Rolki z napędem str. 82
DriveControls Układy sterowania do elektrorolek RollerDrives str. 102

RoZwiąZania Do śReDniCh 
oBCiążeń
Ten asortyment produktów pozwala na realizację systemu przenośników 
do transportu ładunków o średniej wadze, na przykład linii montażowych, 
stanowisk komisjonowania lub linii transportu pojemników o ciężarze do 
500 kg i prędkości 2 m/s. Maksymalne obciążenie wynosi 3000 N na rolkę.

Przegląd

Rozwiązania do lekkich ładunków str. 8 Rozwiązania do ciężkich ładunków str. 114
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R o l e k  t R a n s p o R t o w Y C h

 Rolka 
lekkobieżna

Rolka  
stalowa

Rolka z 
łożyskiem 
ślizgowym

Rolka 
uniwersalna

Stożkowa rolka 
uniwersalna

Rolka z 
napędem stałym

Rolka stożkowa z 
napędem stałym

Rolka  
grawitacyjna

Rolka  
akumulacyjna

Rolka akumulacyjna z 
podwójnym sprzęgłem

Rolka akumulacyjna z 
podwójnym sprzęgłem

 
Seria 1100 Seria 1200 Seria 1500 Seria 1700 Seria 1700KXO Seria 3500 Seria 3500KXO Seria 3560 Seria 3800 Seria 3860 Seria 3870

Maks. obciążenie 350 n 1200 n 120 n 3000 n 500 n 2000 n 500 n 3000 n 500 n 1300 n 500 n

Zastosowanie Grawitacja Zimno/ciepło Mokre otoczenie Uniwersalne Łuk napęd stały Łuk z napędem 
stałym napęd stały sprzęgło cierne

akumulacja z 
podwójnym sprzęgłem 
do ładunków o średniej/
dużej wadze

akumulacja z 
podwójnym sprzęgłem 
do ładunków o średniej 
wadze

Typy napędów            

Grawitacja ü ü ü ü ü            

pas płaski   ü ü ü ü ü          
pasek o  
przekroju 
okrągłym

      ü ü ü ü        

Łańcuch           ü ü ü ü ü ü

pasek zębaty           ü     ü    

pasek polyvee           ü ü        

 str. 28 str. 32 str. 36 str. 38 str. 46 str. 50 str. 56 str. 62 str. 66 str. 74 str. 78

Rolki 
transportowe
Przegląd

Rolki transportowe do lekkich ładunków str. 10 Rolki transportowe do ciężkich ładunków str. 116
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 350 n
Maks. prędkość przenośnika 0,3 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki polipropylen
Uszczelka polipropylen
kulka stal węglowa lub nierdzewna 1.4301

na obciążenie składa się obciążenie dynamiczne i obciążenie powierzchniowe. wersja osi jest dowolna.
Materiał 
rolki

Ø rury
mm

Ø osi
mm

Maks. obciążenie w n
przy długości w zabudowie mm
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

pvC 16 x 1 5 33 7 3 2 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 20 10 5 – – – – – – – –
30 x 1,8 8 120 100 40 20 15 10 – – – – – –
40 x 2,3 8 180 180 130 70 40 30 – – – – – –
50 x 2,8 8/10 350 350 310 165 100 70 – – – – – –

stal 16 x 1 5 50 50 50 50 – – – – – – – –
20 x 1,5 6 90 90 90 90 90 90 90 – – – – –
50 x 1,5 10/12 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

aluminium 20 x 1,5 6 90 90 90 90 85 60 43 – – – – –

Obciążenie

Opis produktu

• ekonomiczna, nierdzewna rolka grawitacyjna  
 - wyposażona w kulki ze stali nierdzewnej

• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• Łożysko zabezpieczone przed brudem i cieczami
 - Zintegrowane wyżłobienia chroniące przed wnikaniem wody

• odporna na działanie brudu
 - Gładkie powierzchnie

• wewnątrzzakładowy transport pojemników
• tylko do przenośników grawitacyjnych

• lekka, precyzyjna rolka dzięki zastosowaniu specjalnego łożyska z polipropylenu ze stalowymi kulkami
• kształtowe połączenie obudowy łożyska ze wszystkimi rurami od Ø 30 mm, które uniemożliwia przesuwa-

nie się obudowy

• platforma 1100

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka lekkoBieżna  
seRi i  1100

Rolki 
transportowe
Grawitacja
Seria 1100Rolka grawitacyjna z lekkim rozbiegiem

przegląd rolek transportowych str. 26     Rolki transportowe str. 146     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary dla osi sprężynowej heksagonalnej

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

5 16 el - 5 el + 12 10,5
6 20 el - 5 el + 12 10,5
8 30 el - 5 el + 16 8,5
8 40 el - 5 el + 16 11
8 50 el - 10 el + 16 11
10 50 el - 10 el + 20 11

 
Wymiary dla osi z gwintem wewnętrznym M8 x 15

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

12 50 el - 10 el 11

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wersja antystatyczna
• specjalna obróbka powierzchni rury

 - Utwardzona
 - polerowana rura ze stali nierdzewnej

Dobór produktu

Wersja osi: oś sprężynowa heksagonalna
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 5 mm Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 10 mm
aluminium, 
eloksalowane

20 x 1,5 nierdzewna 1.1aZ.a2D.D03

pvC 16 x 1,0 nierdzewna 1.1B5.s16.a50
20 x 1,5 standard 1.1aZ.n21.D03
20 x 1,5 nierdzewna 1.1aZ.s20.D03
30 x 1,8 standard 1.1DJ.s31.e03
30 x 1,8 nierdzewna 1.1Dk.s31.G03
40 x 2,3 standard 1.1Dl.s40.e03
40 x 2,3 nierdzewna 1.1DM.s40.e03
50 x 2,8 standard 1.1eJ.saa.eaB 1.1el.saa.haC
50 x 2,8 nierdzewna 1.1ek.saa.GaB 1.1eM.saa.kaC

stal nierdzewna 16 x 1,0 nierdzewna 1.1B5.n10.a50
20 x 1,5 nierdzewna 1.1aZ.n21.D03
50 x 1,5 nierdzewna 1.1eD.naa.kaC

stal ocynkowana 50 x 1,5 standard 1.1eC.Jaa.haC

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
stal nierdzewna 50 x 1,5 nierdzewna 1.1eF.naa.Mas
stal ocynkowana 50 x 1,5 standard 1.1ee.Jaa.lae

Przykład numeru zamówieniowego: 1.1EJ.SAA.EAB - 490

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1100, pvC, o 
Ø rury 50 mm, ze standardowym łożyskiem kulkowym, Ø osi 8 mm, z osią sprężynową heksagonalną 
i długością referencyjną 490 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać z tabeli wymiarów dla osi 
sprężynowej heksagonalnej: Rl = el - 10. luz osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już 
uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co 
oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 10 = 490 mm.  

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi
F Długość jednostki łożyska, włącznie z luzem osiowym

*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Wymiary

• okładziny rury o Ø 30 mm
 - elastyczny rękaw z pCv
 - Rękaw pU do Ø 50 mm
 - otulina gumowa

Rolka lekkoBieżna  
seRi i  1100

Rolki 
transportowe
Grawitacja
Seria 1100Rolka grawitacyjna z lekkim rozbiegiem

przegląd rolek transportowych str. 26     Rolki transportowe str. 146     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 1200 n
Maks. prędkość przenośnika 0,8 m/s
Zakres temperatur -28 do +80 °C

Materiały  
Denko rolki stal ocynkowana
Łożysko kulkowe stal, hartowane bieżnie

na obciążenie składa się obciążenie dynamiczne i obciążenie powierzchniowe.

Wersja osi: oś sprężynowa heksagonalna
Materiał 
rolki

Łożysko 
kulkowe

Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n

mm mm przy długości w zabudowie mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
stal 
ocynkowana

Metalowe 
łożysko 
kulkowe, 
hartowane

30 x 1,2 8 120 120 120 120 120 120 120 120 120 – – – –
50 x 1,5 10 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 920 825 750 640 560 440

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał 
rolki

Łożysko 
kulkowe

Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n

mm mm przy długości w zabudowie mm

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
stal 
ocynkowana

Metalowe 
łożysko 
kulkowe, 
hartowane

50 x 1,5 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1100 780 570 440

Obciążenie

Opis produktu

• wytrzymała rolka ze stali o długiej żywotności
 - tłoczone i ocynkowane panewki łożyska z hartowanymi bieżniami

•  Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• Zwiększony zakres temperatur -28 °C do +80 °C
• napędzane i nienapędzane przenośniki do transportu pojemników

• wersja antystatyczna
• ocynkowana, stalowa obudowa łożyska
• konstrukcja łożyska kulkowego optymalnie przystosowana do współpracy z rolkami, umożliwia pracę 

łożyska z większymi kątami

• platforma 1200

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka stalowa  
seRi i  1200

Rolki 
transportowe
Zimno/ciepło
Seria 1200Rolka stalowa do ekstremalnych temperatur

przegląd rolek transportowych str. 26 pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary dla osi sprężynowej heksagonalnej

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

8 30 el - 6 el + 16 4
10 50 el - 6 el + 20 4

 
Wymiary dla osi z gwintem wewnętrznym M8 x 15

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

12 50 el - 6 el 4

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• kołnierze
• specjalna obróbka powierzchni rury

 - Utwardzona

Dobór produktu

Wersja osi: oś sprężynowa heksagonalna
Rura Łożysko kulkowe

 
oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 8 mm Ø 10 mm
stal ocynkowana 30 x 1,2 Metalowe łożysko kulkowe, hartowane 1.2a2.J31.e9F

50 x 1,5 Metalowe łożysko kulkowe, hartowane 1.2MG.Jaa.h97

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko kulkowe

 
oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 12 mm (M8 x 15)
stal ocynkowana 50 x 1,5 Metalowe łożysko kulkowe, hartowane 1.2Mh.Jaa.l04

Przykład numeru zamówieniowego: 1.2A2.J31.E9F - 494

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1200, o Ø rury 30 mm, 
Ø osi 8 mm, z osią sprężynową heksagonalną i długością referencyjną 494 mm. Długość referencyjną 
Rl można odczytać z tabeli wymiarów dla osi sprężynowej heksagonalnej: Rl =  el - 6. luz osiowy 
wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i 
odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 6 = 494 mm. 

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi
F Długość jednostki łożyska, włącznie z luzem osiowym

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Wymiary

Rolka stalowa  
seRi i  1200

Rolki 
transportowe
Zimno/ciepło
Seria 1200Rolka stalowa do ekstremalnych temperatur

przegląd rolek transportowych str. 26 pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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RLF F

EL = AGL
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Obciążenie w zależności od długości referencyjna
Materiał rury Ø rury

mm
Maks. obciążenie w n
przy długości w zabudowie mm

100 200 300 400 500 600 700 800
pvC 30 x 1,8 50 50 35 20 12 – – –

50 x 2,8 120 120 120 120 95 65 48 35
stal 30 x 1,2 50 50 50 50 50 50 50 50

50 x 1,5 120 120 120 120 120 120 120 120

Dobór produktu

Wersja osi: czop
Rura wykonanie łożyska Czop osi
Materiał Ø mm  Ø 6 mm
pvC 30 x 1,8 Łożysko ślizgowe 1.5aB.s3B.00C

50 x 2,8 Łożysko ślizgowe 1.5aF.saa.00C
stal nierdzewna 30 x 1,2 Łożysko ślizgowe 1.5aa.n31.00C

50 x 1,5 Łożysko ślizgowe 1.5ae.naa.00C
stal ocynkowana 30 x 1,2 Łożysko ślizgowe 1.5aa.J31.00C

50 x 1,5 Łożysko ślizgowe 1.5ae.Jaa.00C

 
Przykład numeru zamówieniowego: 1.5AF.SAA.00C - 490

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1500, pvC, o Ø czopu 
osi 50 mm, ze standardowym łożyskiem kulkowym, Ø osi 6 mm, osią sprężynową heksagonalną i długością 
referencyjną 490 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: Rl = el - 10. luz 
osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 
500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 10 = 490 mm. 

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• okładziny
 - elastyczny rękaw z pCv
 - Rękaw pU do Ø 50 mm
 - otulina gumowa

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Opis produktu

• Rolka z łożyskiem ślizgowym, przeznaczona do czyszczenia przy użyciu dostępnych w handlu środków 
czyszczących
 - Łożysko ślizgowe umieszczone na zewnątrz oraz wprasowane denka chroniące przed wnikaniem ciał 

obcych do wnętrza rury
• nierdzewna rolka transportowa

 - Czop osi ze stali nierdzewnej, rura z pvC/nierdzewna, denko z polipropylenu
• lekkobieżna rolka z łożyskiem ślizgowym o długiej żywotności

 - Umieszczone na zewnątrz, odporne na zużycie łożysko ślizgowe z poM+ptFe

• przemysł spożywczy wymagający higienicznych warunków pracy
• Mokre otoczenie
• napędzane i nienapędzane przenośniki do transportu pojemników
• przenoszenie ładunków o ciężarze 20 kg

• Uchwyt łożyska ślizgowego do zamocowania w profilu o maks. grubości ścianek 2,5 mm i otworach 
sześciokątnych 11 mm (+0,3 / +0,8 mm)

• Czop osi ze stali nierdzewnej
• prosty demontaż uchwytu łożyska ślizgowego w celu montażu lub demontażu rolki

• platforma 1500

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 120 n
Maks. prędkość przenośnika 0,8 m/s
Zakres temperatur -10 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki polipropylen
Czop osi stal nierdzewna
Łożysko ślizgowe polioksymetylen

obciążenie zależy od długości referencyjna oraz ciężaru ładunku i prędkości przenośnika.

Obciążenie w zależności od prędkości
Ø rury
mm

prędkość
m/s

Maks. obciążenie
n

30 0,25 50
0,80 40

50 0,25 120
0,80 85

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Obciążenie

Rolka tRanspoRtowa  
Z  ŁożYskieM  

śliZGowYM seRi i  1500
Rolki 
transportowe
Mokre otoczenie
Seria 1500

Uszczelniona, idealna do mokrego otoczenia  
wymagającego warunków higienicznych

przegląd rolek transportowych str. 26 pozostałe elementy i akcesoria str. 134

• specjalna obróbka powierzchni rury
 - polerowana rura ze stali nierdzewnej

Rl Długość referencyjna/ 
długość zamówieniowa

el Długość w zabudowie

Wymiary

RL

EL = RL + 10
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 3000 n
Maks. prędkość przenośnika 2,0 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Uszczelka polipropylen
Łożysko kulkowe 6003 2RZ / stal 6002 2RZ / stal 689 2Z

obciążenie w zależności od wersji osi, średnicy rury i długości referencyjna.
Materiał 
rury

wersja osi Łożysko 
kulkowe

Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n
mm mm przy długości w zabudowie mm

200 300 400 600 800 1000 1300 1600
pvC  oś sprężynowa 

heksagonalna
6002 2RZ  50 x 2,8 8-10 660 280 150 65 36 – – –

stal oś sprężynowa 
heksagonalna

689 2Z 30 x 1,2 8 150 150 150 150 – – – –
6002 2RZ 40 x 1,5 10-12 800 800 800 800 730 490 330 –

50 x 1,5 10 1800 1140 840 560 420 340 260 220
12 2000 2000 1800 1200 920 760 620 520
11 podz. 2000 2000 1640 1020 780 640 520 440

60 x 1,5 10 1630 1130 830 540 400 320 250 200
12 2000 2000 1740 1160 870 700 580 460
11 podz. 2000 2000 1500 1000 740 600 475 390

Gwint 
wewnętrzny

6002 2RZ 40 x 1,5 12 800 800 800 800 800 560 330 –
50 x 1,5 12 2000 2000 2000 2000 1770 1120 660 440

14 2000 2000 2000 2000 1770 1120 660 440
17 3000 3000 3000 3000 1770 1120 660 440

60 x 1,5 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1160 760
14 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1160 760

6003 2RZ 60 x 3,0 17 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2140 1400
stożkowa oś 
teleskopowa

6002 2RZ 50 x 1,5 11-12 
podziałka

350 350 350 350 350 350 – –

Obciążenie

Opis produktu

• Rozwiązanie wielokrotnie sprawdzone w praktyce
 - Rolka uniwersalna o szerokim zakresie zastosowań

• Cicha praca
 - precyzyjne łożysko kulkowe, denko rolki i uszczelnienie z tworzywa sztucznego

• Łożysko kulkowe zabezpieczone przed wnikaniem brudu i wody
 - Zintegrowane wyżłobienia chroniące przed wnikaniem wody

• Możliwe obciążenia osiowe
 - Zdolność przejmowania obciążeń osiowych przez łożysko kulkowe

• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• wewnątrzzakładowy transport pojemników
• przenośniki ładunków jednostkowych wyposażone w napęd
• transport opon i felg

• Uszczelnione precyzyjne łożysko kulkowe (6002 2RZ, 6003 2RZ, 689 2Z)
• kształtowe, osiowe zabezpieczenie denek rolek, łożysk kulkowych i uszczelnień

• platforma 1700

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka UniweRsalna  
seRi i  1700

Rolki 
transportowe
Uniwersalne
Seria 1700Do wielorakich zastosowań - cichobieżna rolka do wysokich ładunków

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wersja osi: stożkowa oś teleskopowa
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie  
momentu  
obrotowego

okładzina podz. 8 mm, teleskop podz. 11 
mm

stal ocynkowana 50 x 1,5 Bez rowków – 6002 2RZ 1.7X7.JX5.v8t
2 rowki pvC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X7.JCG.v8t
2 rowki – 6002 2RZ 1.7X7.Jae.v8t
1 rowek – 6002 2RZ 1.7X7.JaD.v8t

Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie inne opcje (patrz str. 45).

proszę podać oprócz numeru zamówieniowego długość referencyjną Rl i opcjonalnie wymiary na rowki i na 
okładzinę rury.

Przykład numeru zamówieniowego: 1.7X5.JAA.VAB - 490

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1700, o Ø rury 50 mm, 
ze stali ocynkowanej, bez rowków, wersja osi: podz. 11 mm , oś sprężynowa heksagonalna o długości 
referencyjnej 490 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać z tabeli wymiarów dla osi sprężynowej 
heksagonalnej: Rl =  el - 10. luz osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. 
szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że 
długość referencyjna wynosi: 500 - 10 = 490 mm. 

Wskazówka 
dotycząca  
zamawiania

Przykład 
zamówienia

Dobór produktu

Wersja osi: oś sprężynowa heksagonalna
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś

numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie 
momentu 
obrotowego

okładzina Ø 8 mm Ø 10 mm podz. 11 mm Ø 12 mm

pvC 50 x 2,8 Bez rowków – 6002 2RZ 
nierdzewna

1.7XJ.saa.GaB 1.7Xk.saa.kaC

Bez rowków – 6002 2RZ 1.7X9.saa.eaB 1.7X0.saa.haC
stal 
nierdzewna

50 x 1,5 Bez rowków – 6002 2RZ 
nierdzewna

1.7XQ.naa.kaC 1.7XR.naa.MB0

stal 
ocynkowana

30 x 1,2 Bez rowków – 6002 2RZ 1.72B.J20.ean
Bez rowków – 689 2Z 1.731.J31.ean

40 x 1,5 Bez rowków pvC, 5 mm 6002 2RZ 1.7w1.JF5.eaB 1.7w2.JF5.haC 1.7w5.JF5.vaB 1.7w3.JF5.laC
Bez rowków – 6002 2RZ 1.7w2.JF4.haC 1.7w5.JF4.vaB 1.7w3.JF4.laC

50 x 1,5 1 rowek – 6002 2RZ 1.7X2.JaD.haC 1.7X5.JaD.vaB 1.7X3.JaD.laC
2 rowki pvC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X2.JCG.haC 1.7X5.JCG.vaB 1.7X3.JCG.laC
2 rowki – 6002 2RZ 1.7X2.Jae.haC 1.7X5.Jae.vaB 1.7X3.Jae.laC
Bez rowków pvC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X2.J72.haC 1.7X5.J72.vaB 1.7X3.J72.laC
Bez rowków – 6002 2RZ 1.7X2.Jaa.haC 1.7X5.Jaa.vaB 1.7X3.Jaa.laC

60 x 1,5 Bez rowków – 6002 2RZ 1.7Y2.JaB.haC 1.7Y5.JaB.vaB 1.7Y3.JaB.laC

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś

numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie 
momentu 
obrotowego

okładzina Ø 12 mm  
(M8 x 15)

Ø 14 mm  
(M8 x 15)

Ø 17 mm  
(M12 x 20)

stal 
ocynkowana

40 x 1,5 Bez rowków – 6002 2RZ 1.7w3.JF4.lae 1.7w4.JF4.nae
Bez rowków pvC, 5 mm 6002 2RZ 1.7w3.JF5.lae 1.7w4.JF5.nae

50 x 1,5 Bez rowków – 6002 2RZ 1.7X3.Jaa.lae 1.7X4.Jaa.nae
Bez rowków pvC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X3.J72.lae 1.7X4.J72.nae
Bez rowków – 6003 2RZ 1.75k.Jaa.Raa
2 rowki pvC, 2 mm 6002 2RZ 1.7X3.JCG.lae 1.7X4.JCG.nae
2 rowki – 6002 2RZ 1.7X3.Jae.lae 1.7X4.Jae.nae
1 rowek – 6002 2RZ 1.7X3.JaD.lae 1.7X4.JaD.nae

60 x 1,5 Bez rowków – 6002 2RZ 1.7Y3.JaB.lae 1.7Y4.JaB.nae
60 x 3,0 Bez rowków – 6003 2RZ 1.75l.J63.Raa

Wariant  
standardowy

Rolka UniweRsalna  
seRi i  1700

Rolki 
transportowe
Uniwersalne
Seria 1700Do wielorakich zastosowań - cichobieżna rolka do wysokich ładunków

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary dla stożkowej osi teleskopowej

Ø osi
mm

teleskop
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

8 podz. 11-12 podziałka 50 el - 10 el + 10 11

Wymiary rowków i okładziny rury

Wersja z rowkami

d
mm

d1
mm

40 28,3
50 38,4
60 48,4
80 68,4

Rowki

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi
F Długość jednostki łożyska, włącznie z luzem osiowym

*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

 
Wymiary dla osi sprężynowej heksagonalnej

Ø osi
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

8 30 / 40 / 50 el - 10 el + 16 8,5 / 11 / 11
10 40 / 50 / 60 el - 10 el + 20 11
12 50 / 60 el - 10 el + 24 11
11 podz. 50 / 60 el - 10 el + 22 11

 
Wymiary dla osi z gwintem wewnętrznym

 

Ø osi
mm

Gwint
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

aGl
mm

F
mm

12 M8 x 15 40 / 50 / 60 el - 10 el + 20 11
14 M8 x 15 50 / 60 / 80 el - 10 el + 20 11
17 M12 x 20 50 / 60 el - 10 el + 20 11

Wymiary

Rolka UniweRsalna  
seRi i  1700

Rolki 
transportowe
Uniwersalne
Seria 1700Do wielorakich zastosowań - cichobieżna rolka do wysokich ładunków

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134

0,5 0,50.5 0.5

F F

EL

AGL

0,5 0,50.5 0.5

F F

EL = AGL

F F

EL

AGL = EL + 25

R 5min. 30A (min. 35)

B (max. 125)

EL = AGL

D (min. 35)

d d1



44 45specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

• Do transportu wrażliwych ładunków
• Do redukcji poziomu hałasów
• optymalizacja współczynnika tarcia
• stopniowanie prędkości

pamiętaj: minimalna szerokość rękawa wynosi 50 mm, minimalna długość el wynosi 100 mm. 
przy zamawianiu rolki z okładziną prosimy podać również wymiary a - D.

Z rękawem z PCV

Z rowkami i rękawem z PCV

Okładziny Z rękawem z PCV, ciętym

 
Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wykonanie antystatyczne (standardowo w przypadku rolek z rowkami)
• inne materiały wykonania rury

 - aluminium
• specjalna obróbka powierzchni rury

 - Utwardzona
 - polerowana rura ze stali nierdzewnej

• okładziny
 - elastyczny rękaw z pCv
 - Rękaw pU do Ø 50 mm
 - otulina gumowa

• inne warianty osi
 - wykonanie bezosiowe
 - oś frezowana
 - oś z gwintem zewnętrznym

• Rodzaje smarowania łożyska kulkowego
 - smarowane olejem
 - smarowane smarem stałym (standard)

Rolka UniweRsalna  
seRi i  1700

Rolki 
transportowe
Uniwersalne
Seria 1700Do wielorakich zastosowań - cichobieżna rolka do wysokich ładunków

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Opis produktu

• Rozwiązanie standardowe wielokrotnie sprawdzone w praktyce 
 - w oparciu o konstrukcję rolki uniwersalnej serii 1700

• Łatwy rozbieg
 - niewielki ciężar własny dzięki elementom stożkowym z polipropylenu

• odporność na ścieranie, cicha praca, wytrzymałość na uderzenia i odporność na działanie czynników 
atmosferycznych
 - elementy stożkowe z tworzywa sztucznego

• transport wewnątrzzakładowy
• Grawitacja lub napęd pasowy
• Łuki do transportu skrzynek lub pojemników

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6002 2RZ)
• pokrywa do elementów stożkowych

• platforma 1700

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie, niezależnie od Rl 500 n
Maks. prędkość przenośnika 2,0 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Uszczelka polipropylen
Łożysko kulkowe stal 6002 2RZ
elementy stożkowe polipropylen

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

UniweRsalna  
Rolka stożkowa  

seRi i  1700kXo
Rolki 
transportowe
Łuk
Seria 1700KXO

Rozwiązanie standardowe do łuków grawitacyjnych  
lub napędzanych mechanicznie

przegląd rolek transportowych str. 26     RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134

Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał
 

przeniesienie 
momentu  
obrotowego

Długość  
referencyjna

Min. Ø Maks. Ø Ø 14 mm (M8 x 15)
 

mm mm mm
stal 
ocynkowana

Bez rowków 250 55,6 71,2 6002 2RZ 1.7h4.he2.nae
300 52,5 71,2 6002 2RZ 1.7h4.hF3.nae
350 55,6 77,6 6002 2RZ 1.7h4.he3.nae
400 52,5 77,6 6002 2RZ 1.7h4.hF4.nae
450 55,6 84,0 6002 2RZ 1.7h4.he4.nae
500 52,5 84,0 6002 2RZ 1.7h4.hF5.nae
550 55,6 90,4 6002 2RZ 1.7h4.he5.nae
600 52,5 90,4 6002 2RZ 1.7h4.hF6.nae
650 55,6 96,8 6002 2RZ 1.7h4.he6.nae
700 52,5 96,8 6002 2RZ 1.7h4.hF7.nae
750 55,6 103,2 6002 2RZ 1.7h4.he7.nae
800 52,5 103,2 6002 2RZ 1.7h4.hF8.nae
850 55,6 109,6 6002 2RZ 1.7h4.he8.nae
900 52,6 109,6 6002 2RZ 1.7h4.hF9.nae

2 rowki 250 55,6 64,8 6002 2RZ 1.7h4.hG2.nae
300 52,5 64,8 6002 2RZ 1.7h4.hh3.nae
350 55,6 71,2 6002 2RZ 1.7h4.hG3.nae
400 52,5 71,2 6002 2RZ 1.7h4.hh4.nae
450 55,6 77,6 6002 2RZ 1.7h4.hG4.nae
500 52,5 77,6 6002 2RZ 1.7h4.hh5.nae
550 55,6 84,0 6002 2RZ 1.7h4.hG5.nae
600 52,5 84,0 6002 2RZ 1.7h4.hh6.nae
650 55,6 90,4 6002 2RZ 1.7h4.hG6.nae
700 52,5 90,4 6002 2RZ 1.7h4.hh7.nae
750 55,6 96,8 6002 2RZ 1.7h4.hG7.nae
800 52,5 96,8 6002 2RZ 1.7h4.hh8.nae
850 55,6 103,2 6002 2RZ 1.7h4.hG8.nae
900 52,5 103,2 6002 2RZ 1.7h4.hh9.nae

Przykład numeru zamówieniowego: 1.7H4.HF5.NAE - 490

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka serii 1700kXo, z ocynkowanej stali, bez 
rowków, o długości 500 mm, Ø osi 14 mm, z osią z gwintem wewnętrznym i długością referencyjną 490 mm. 
Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: Rl =  el - 10. luz osiowy 
wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i 
odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 10 = 490 mm. 

Przykład 
zamówienia
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Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wymiary dla elementów stożkowych na ocynkowanej rurze stalowej

Wymiary dla elementów stożkowych na ocynkowanej rurze stalowej z 2 rowkami

Wymiary Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wewnętrzny promień łuku 650 mm
• przedłużenie rury nośnej na promieniu wewnętrznym i zewnętrznym  

w celu zamówienia jedno- lub obustronnego przedłużenia rury należy podać następujące dane: odstęp a na 
wewnętrznym promieniu łuku oraz odstęp B na zewnętrznym promieniu łuku. Chcąc zamówić przedłużenie rury 
po jednej stronie, należy podać przy drugiej wartości 0.
szczegółowych informacji o innych wykonaniach rury chętni udzieli państwu konsultant firmy interroll:

• po obu stronach bez rowków
• Rowki po stronie wewnętrznego promienia łuku
• Rowki po stronie zewnętrznego promienia łuku

Wskazówka dla 
zamawiającego

UniweRsalna  
Rolka stożkowa  

seRi i  1700kXo
Rolki 
transportowe
Łuk
Seria 1700KXO

Rozwiązanie standardowe do łuków grawitacyjnych  
lub napędzanych mechanicznie

przegląd rolek transportowych str. 26     RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 2000 n
Maks. prędkość przenośnika 2 m/s (przy napędzie łańcuchowym 0,5 m/s)
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa poliamid / stal
Uszczelka polipropylen
Łożysko kulkowe stal 6002 2RZ

obciążenie w zależności od długości referencyjna, średnicy rury i przeniesienia momentu napędowego.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał 
rury

Łożysko 
kulkowe

przeniesienie 
momentu 
obrotowego

Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n
mm mm przy długości w zabudowie mm

200 400 600 800 1000 1200 1400
pvC  6002 2RZ  koło zębate z tworzywa 

sztucznego Z = 11
50 x 2,8 14 300 300 110 40 – – –

1 & 2 koła zębate z 
tworzywa sztucznego 
Z = 14

50 x 2,8 14 350 265 90 50 – – –

Głowica do paska 
zębatego Z = 18

stal 
ocynkowana

6002 2RZ  Głowica do koła 
łańcuchowego z tworzywa 
sztucznego Z = 11

50 x 1,5 14 300 300 300 300 300 290 250

1 & 2 koła zębate z 
tworzywa sztucznego 
Z = 14

50 x 1,5 14 1500 1500 1450 1410 1370 910 650

Głowica do paska 
zębatego Z = 18

50 x 1,5

Głowica do paska o 
przekroju okrągłym &
Głowica do paska polyvee

50 x 1,5 14 350 350 350 350 350 350 350

1 & 2 koła zębate z 
tworzywa sztucznego 
Z = 14

60 x 1,5 14 1500 1500 1450 1410 1390 1370 1150

Głowica do paska 
zębatego Z = 18

60 x 1,5

1 & 2 koła zębate ze stali 
Z = 14

50 x 1,5 14 2000 2000 2000 1830 1150 790 580
60 x 1,5 2000 2000 2000 2000 2000 1390 1020

Obciążenie

Opis produktu

• wyjątkowo cicha praca
 - Głowice napędowe z poliamidu (alternatywnie koła zębate ze stali)

• wymienialne głowice do napędu łańcuchowego lub na pas zębaty (napęd stały lub sprzęgło cierne)
 - Zamontowane na stałe denko rolki do wtykowych głowic napędowych

• Różne warianty napędów
 - pasek o przekroju okrągłym, polyvee, pas zębaty i płaski; napęd łańcuchowy 1/2“ Z9, Z11, Z14

• transport ładunków o średniej wadze
• transport beczek, opon, skrzynek

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6002 2RZ)
• seria 3500 oparta na serii 1700

• platforma 1700

• Głowica napędowa wtłaczana jest bezpośrednio do rury 
• Brak deformacji rury przez rowki
• przestrzenne rozdzielenie strefy napędu od strefy roboczej 
• standardowo pasek o przekroju okrągłym 

• Głowica napędowa wtłaczana jest bezpośrednio do rury 
• przy zastosowaniu elastycznego paska polyvee z tylko 2 żebrami możliwe jest - w odróżnieniu od paska o 

przekroju okrągłym - podwójne przeniesienie momentu obrotowego
• przestrzenne rozdzielenie strefy napędu od strefy roboczej 

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Nowość: głowica 
do paska o  

przekroju 
okrągłym z 2 

rowkami

Nowość: głowica 
do paska 

PolyVee z 9 
żłobieniami

Rolka Z napęDeM  
staŁYM seRi i  3500

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3500Cichobieżny napęd stały, możliwe różne warianty napędów

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

 
*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

wielkość rolki transportowej zależy od wariantu osi i przeniesienia momentu obrotowego. poniżej 
zamieszczony został do każdego wariantu rysunek wymiarowy.

Wymiary dla głowicy do paska o przekroju okrągłym z 2 rowkami, R = 5 mm

Wymiary dla koła łańcuchowego z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 11

Wymiary

Stożkowa oś 
teleskopowa

Gwint 
wewnętrzny

Dobór produktu
Wersja osi: stożkowa oś teleskopowa
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obrotowego stożkowa oś teleskopowa 
na 8 mm skt

stal ocynkowana 50 x 1,5 Głowica do paska o przekroju okrągłym z 2 
rowkami

6002 2RZ 3.5R6.Jaa.v8U

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obrotowego Ø 14 mm (M8 x 15)
pvC 50 x 2,8 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 

1/2″, Z = 14
6002 2RZ 3.5M3.saa.n90

koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 11

6002 2RZ 3.5M1.saa.n90

2 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.5M5.saa.n91

stal ocynkowana 50 x 1,5 koło łańcuchowe ze stali 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.504.Ja4.n90
koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.5RD.Jaa.n90

koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 11

6002 2RZ 3.5h4.Jaa.n90

Głowica do paska zębatego 6002 2RZ 3.5B3.Jaa.n90
Głowica do paska o przekroju okrągłym 6002 2RZ 3.5R4.Jaa.n7X
Głowica polyvee 6002 2RZ 3.5pa.Jaa.n7X
2 koło łańcuchowe ze stali 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.504.Ja3.n91
2 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.5hJ.Jaa.n91

60 x 1,5 koło łańcuchowe ze stali 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.50t.JC1.n90
koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.5n3.JaB.n90

Głowica do paska zębatego 6002 2RZ 3.5nB.JaB.n90
2 koło łańcuchowe ze stali 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.50t.JC2.n91
2 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.5n5JaB.n91

Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie inne opcje (patrz 57).

Przykład numeru zamówieniowego: 3.5HB.JAA.N90 - 460

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3500, z ocynkowanej 
stali, o Ø rury 50 mm, z kołem łańcuchowym z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14, Ø osi 14 mm, z osią z 
gwintem wewnętrznym i długością referencyjną 460 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku 
wymiarowym: Rl =  el - 40. luz osiowy po obu stronach wynoszący 1 mm i 0,5 mm jest już uwzględniony. 
szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że 
długość referencyjna wynosi: 500 - 40 = 460 mm.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Rolka Z napęDeM  
staŁYM seRi i  3500

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3500Cichobieżny napęd stały, możliwe różne warianty napędów

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary dla koła łańcuchowego ze stali 1/2“, Z = 14

Wymiary dla 2 kół łańcuchowych ze stali 1/2“, Z = 14

Wymiary dla koła łańcuchowego z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14

Wymiary dla 2 kół łańcuchowych z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14

Rolka Z napęDeM  
staŁYM seRi i  3500

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3500Cichobieżny napęd stały, możliwe różne warianty napędów

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary dla głowicy do paska PolyVee z 9 żłobieniami

Wymiary dla głowicy do paska o przekroju okrągłym z 2 rowkami

Wymiary dla głowicy na pas zębaty T = 8, Z = 18

 
Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wersja antystatyczna
• kołnierze
• specjalna obróbka powierzchni rury

 - Utwardzona
• okładziny

 - elastyczny rękaw z pCv
 - Rękaw pU do Ø 50 mm
 - otulina gumowa

Rolka Z napęDeM  
staŁYM seRi i  3500

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3500Cichobieżny napęd stały, możliwe różne warianty napędów

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Opis produktu

• Rozwiązanie standardowe wielokrotnie sprawdzone w praktyce
 - w oparciu o konstrukcję rolki uniwersalnej serii 3500

• niewielkie zużycie energii
 - niewielki ciężar własny dzięki elementom stożkowym z polipropylenu

• odporność na ścieranie, cicha praca, wytrzymałość na uderzenia i odporność na działanie czynników 
atmosferycznych
 - elementy stożkowe z tworzywa sztucznego

• Różne warianty napędów
 - pasek o przekroju okrągłym, pasek polyvee, pas zębaty i płaski; napęd łańcuchowy 1/2“ Z14

• transport wewnątrzzakładowy
• Grawitacja lub napęd pasowy
• Łuki do transportu skrzynek lub pojemników

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6002 2RZ)
• Głowice napędowe z wysoce odpornego na ścieranie i obciążenia dynamiczne poliamidu 6.6
• pokrywa do elementów stożkowych

• platforma 1700

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie, niezależnie od Rl 500 n
Maks. prędkość przenośnika 2 m/s (przy napędzie łańcuchowym 0,5 m/s)
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Uszczelka polipropylen
Łożysko kulkowe stal 6002 2RZ
elementy stożkowe polipropylen

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka stożkowa Z  
napęDeM staŁYM  

seRi i  3500kXo
Rolki 
transportowe
Łuk z napędem 
stałym
Seria 3500KXO

ekonomiczny, cichobieżny łuk o prostej  
konstrukcji wyposażony w napęd

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134

Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał
 

przeniesienie 
momentu  
obrotowego

Długość  
referencyjna

Min. Ø Maks. Ø Ø 14 mm (M8 x 15)
 

mm mm mm
stal 
ocynkowana

Głowica do paska o 
przekroju okrągłym

250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5po.he2.n7X
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5po.hF3.n7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5po.he3.n7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5po.hF4.n7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5po.he4.n7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5po.hF5.n7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5po.he5.n7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5po.hF6.n7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5po.he6.n7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5po.hF7.n7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5po.he7.n7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5po.hF8.n7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5po.he8.n7X

Głowica polyvee 250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5pa.he2.n7X
300 52,6 71,2 6002 2RZ 3.5pa.hF3.n7X
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5pa.he3.n7X
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5pa.hF4.n7X
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5pa.he4.n7X
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5pa.hF5.n7X
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5pa.he5.n7X
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5pa.hF6.n7X
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5pa.he6.n7X
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5pa.hF7.n7X
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5pa.he7.n7X
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5pa.hF8.n7X
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5pa.he8.n7X

2 koło łańcuchowe 
z tworzywa 
sztucznego 1/2″, Z 
= 14

250 55,6 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.he2.n91
300 52,5 71,2 6002 2RZ 3.5XQ.hF3.n91
350 55,6 77,6 6002 2RZ 3.5XQ.he3.n91
400 52,5 77,6 6002 2RZ 3.5kY.hF4.n91
450 55,6 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.he4.n91
500 52,5 84,0 6002 2RZ 3.5XQ.hF5.n91
550 55,6 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.he5.n91
600 52,5 90,4 6002 2RZ 3.5XQ.hF6.n91
650 55,6 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.he6.n91
700 52,5 96,8 6002 2RZ 3.5XQ.hF7.n91
750 55,6 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.he7.n91
800 52,5 103,2 6002 2RZ 3.5XQ.hF8.n91
850 55,6 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.he8.n91
900 52,5 109,6 6002 2RZ 3.5XQ.hF9.n91

Wariant  
standardowy



60 61specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

Przykład numeru zamówieniowego: 3.5PO.HF5.N7X - 464

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3500kXo, z ocynkowanej 
stali, z głowicą na pasek o przekroju okrągłym, o długości referencyjna 500 mm, Ø osi  14 mm, z osią z 
gwintem wewnętrznym i długością referencyjną 464 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku 
wymiarowym: Rl =  el - 36. luz osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość 
znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość 
referencyjna wynosi: 500 - 36 = 464 mm.  

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wymiary dla elementów stożkowych z 2 kołami łańcuchowymi z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14

 
Wymiary dla elementów stożkowych z głowicą do paska o przekroju okrągłym

Przykład 
zamówienia

Wymiary

Wymiary dla elementów stożkowych z głowicą na pasek PolyVee

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wewnętrzny promień łuku 650 mm
• przedłużona rura wewnętrzna

Rolka stożkowa Z  
napęDeM staŁYM  

seRi i  3500kXo
Rolki 
transportowe
Łuk z napędem 
stałym
Seria 3500KXO

ekonomiczny, cichobieżny łuk o prostej  
konstrukcji wyposażony w napęd

przegląd rolek transportowych str. 26 RollerDrives str. 82     pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 3000 n
Maks. prędkość przenośnika 1,2 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa stal
Uszczelka poliamid
Łożysko kulkowe stal 6003 2RZ

obciążenie w zależności od długości referencyjna.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał rury Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n

mm mm przy długości w zabudowie mm
200 900 1000 1100 1300 1500

stal ocynkowana 60 x 3 17 3000 3000 2910 2160 1290 830

Obciążenie

Opis produktu

• stabilna rolka z napędem stałym
 - przyspawane koła łańcuchowe ze stali, rura stalowa 60 x 3 mm

• Usztywnienie przenośnika za pomocą stabilnych, przelotowych osi
 - oś z gwintem wewnętrznym Ø 17 mm

• Możliwe małe odstępy pomiędzy rolkami
 - Ø 60 mm i napęd styczny

• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• wewnątrzzakładowe przenośniki z napędem do transportu ciężkich ładunków, wymagających małej 
podziałki rolek

• palety, pojemniki stalowe bez podpórek na całej długości

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6003 2RZ)
• koła łańcuchowe ze stali, zespawane z rurą
• po spawaniu każdy element poddany cynkowaniu

• platforma 1700

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka Z napęDeM  
staŁYM seRi i  3560

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3560stabilny napęd stały do małych podziałek rolek

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka akumulacyjna z podwójnym sprzęgłem serii 3860 str. 74
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Wymiary dla 2 kół łańcuchowych ze stali

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• kołnierze
• okładziny

 - elastyczny rękaw z pCv
 - otulina gumowa

Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obrotowego Ø 17 mm (M12 x 20)
stal ocynkowana 60 x 3,0 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56w.JDC.RaJ

2 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56w.JDB.Ral

proszę podać oprócz numeru zamówieniowego długość referencyjną Rl i opcjonalnie wymiary na okładzinę rury.

 
Przykład numeru zamówieniowego: 3.56A.JDC.RAJ - 464

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3560, o Ø rury 60 mm, 
ze stalowym kołem łańcuchowym 5/8 ”, Z = 13, o Ø osi 17 mm, z gwintem wewnętrznym i długością 
referencyjną  464 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: Rl =  el - 36. 
luz osiowy po obu stronach wynoszący 1 mm i 0,5 mm jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w 
świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 
500 - 36 = 464 mm. 

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wymiary dla koła łańcuchowego ze stali

Wariant  
standardowy

Wskazówka 
dotycząca  

zamawiania
Przykład 

zamówienia

Wymiary

Rolka Z napęDeM  
staŁYM seRi i  3560

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3560stabilny napęd stały do małych podziałek rolek

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka akumulacyjna z podwójnym sprzęgłem serii 3860 str. 74

Ø
 6

6,
34

Ø
 7

2,
5

8,9 0,5

11

EL = AGL = RL + 36

31

1

18

Ø
 4

5

Ø
 6

6,
34

Ø
 7

2,
5

8,9 0,5

11

EL = AGL = RL + 62

57

1

18 26

Ø
 4

5



66 67specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 500 n
Maks. prędkość przenośnika 0,5 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa poliamid, poM, stal
sprzęgło cierne poliamid
Uszczelka polipropylen
Łożysko kulkowe stal 6002 2RZ

obciążenie w zależności od wersji osi, średnicy rury, długości referencyjna i przeniesienia momentu 
napędowego.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał 
rolki

Łożysko 
kulkowe

przeniesienie momentu 
obrotowego

Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n
mm mm przy długości w zabudowie mm

200 400 600 800 1000 1200 1400
pvC  6002 2RZ  koło zębate z tworzywa 

sztucznego Z = 11
50 x 2,8 14 300 300 110 40 – – –

1 & 2 koła zębate z tworzywa 
sztucznego Z = 14

50 x 2,8 14 350 265 90 50 – – –

Głowica do paska zębatego 
Z = 18

stal 
ocynkowana

6002 2RZ  Głowica do koła 
łańcuchowego z tworzywa 
sztucznego Z = 11

50 x 1,5 14 300 300 300 300 300 290 250

1 & 2 koła zębate z tworzywa 
sztucznego Z = 14

50 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500

Głowica do paska zębatego 
Z = 18

50 x 1,5

1 & 2 koła zębate z tworzywa 
sztucznego Z = 14

60 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500

Głowica do paska zębatego 
Z = 18

60 x 1,5

1 & 2 koła zębate ze stali 
Z = 14

50 x 1,5 14 500 500 500 500 500 500 500
60 x 1,5 500 500 500 500 500 500 500

Obciążenie

Opis produktu

• wyjątkowo cicha praca
 - Głowice napędowe z poliamidu lub poM (alternatywnie ze stali)

• wymienne głowice do napędu stałego lub sprzęgła ciernego
 - Zamontowane na stałe denko rolki do wtykowych głowic napędowych

• napór podczas akumulacji i siła uciągu w zależności od ciężaru ładunku
 - promieniowe sprzęgło cierne w rolce

• Różne warianty napędów
 - pas zębaty i płaski; napęd łańcuchowy 1/2" Z9, Z11, Z14

• akumulacja z lekkim naporem ładunków o średniej wadze
• transport beczek, opon, skrzynek

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6002 2RZ)
• seria 3800 oparta na serii 1700

• platforma 1700

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka akUMUlaCYJna  
seRi i  3800

Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3800akumulacja z lekkim naporem

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka z napędem stałym serii 3500 str. 50
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Wymiary dla koła łańcuchowego z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 11

Wymiary dla koła łańcuchowego z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14

Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obrotowego Ø 14 mm (M8 x 15)
pvC 50 x 2,8 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 1/2″, 

Z = 14
6002 2RZ 3.8M3.saa.n90

koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 1/2″, 
Z = 11

6002 2RZ 3.8M1.saa.n90

2 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.8M5.saa.n91

stal ocynkowana 50 x 1,5 koło łańcuchowe ze stali 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.80R.Jaa.n7s*
koło łańcuchowe ze stali 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8J6.Jaa.n90
koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 1/2″, 
Z = 14

6002 2RZ 3.8l7.Jaa.n90

koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 1/2″, 
Z = 11

6002 2RZ 3.8l2.Jaa.n90

Głowica do paska zębatego 6002 2RZ 3.8B2.Jaa.n90
2 koło łańcuchowe ze stali 1/2″, Z = 14 6002 2RZ 3.8k9.Jaa.n91
2 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.8lC.Jaa.n91

*Regulowana siła tarcia

Przykład numeru zamówieniowego: 3.8L7.JAA.N90 - 460

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3800, z ocynkowanej 
stali, o Ø rury 50 mm, z kołem łańcuchowym z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14, Ø osi 14 mm, z osią z 
gwintem wewnętrznym i długością referencyjną 460 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku 
wymiarowym: Rl =  el - 40. luz osiowy po obu stronach wynoszący 1 mm i 0,5 mm jest już uwzględniony. 
szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że 
długość referencyjna wynosi: 500 - 40 = 460 mm. 
 
Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Wymiary

Rolka akUMUlaCYJna  
seRi i  3800

Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3800akumulacja z lekkim naporem

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka z napędem stałym serii 3500 str. 50
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Wymiary dla 2 kół łańcuchowych z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14

Wymiary dla głowicy na pas zębaty T = 8, Z = 18

Wymiary dla koła łańcuchowego ze stali 1/2“, Z = 14

Wymiary dla 2 kół łańcuchowych ze stali 1/2“, Z = 14

Rolka akUMUlaCYJna  
seRi i  3800

Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3800akumulacja z lekkim naporem

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka z napędem stałym serii 3500 str. 50
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Wymiary dla koła łańcuchowego ze stali 1/2“, Z = 14 (regulowana siła tarcia) Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• wersja antystatyczna

Rolka akUMUlaCYJna  
seRi i  3800

Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3800akumulacja z lekkim naporem

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka z napędem stałym serii 3500 str. 50
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 1300 n
Maks. prędkość przenośnika 0,5 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa stal
sprzęgło cierne poliamid
Uszczelka poliamid
Łożysko kulkowe stal 6003 2RZ

obciążenie w zależności od długości referencyjna.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał rury Ø rury Maks. obciążenie w n

mm przy długości w zabudowie mm
200 1300 1500

stal ocynkowana 60 x 3 1300 1300 640

Obciążenie

Opis produktu

• Jednoczesny transport i akumulacja przy użyciu jednego napędu
 - napęd mechaniczny za pomocą sprzęgła ciernego umieszczonego w rolce

• napór podczas akumulacji i siła uciągu w zależności od ciężaru ładunku
 - promieniowe sprzęgło cierne w rolce

• Zwiększona siła uciągu do transportu problematycznych ładunków
 - obustronne promieniowe sprzęgło cierne połączone za pomocą rury łączącej

• Różne warianty napędów
 - Cięgno opasujące i styczny napęd łańcuchowy

• wewnątrzzakładowy przenośnik akumulacyjny ze zwiększonym naporem podczas akumulacji
• Ciężkie ładunki
• palety
• stalowe pojemniki

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6003 2RZ)
• koła łańcuchowe ze stali, zespawane z rurą
• po spawaniu każdy element poddany cynkowaniu

• platforma 1700

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka akUMUlaCYJna  
Z  poDwóJnYM  

spRZęGŁeM seRi i  3860
Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3860akumulacja ze zwiększonymi siłami uciągu

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka z napędem stałym serii 3560 str. 62



76 77specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obrotowego Ø 17 mm (M12 x 20)
stal ocynkowana 60 x 3,0 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.86a.JBU.RCB

2 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.86a.JBv.RCD

Przykład numeru zamówieniowego: 3.86A.JBU.RCB - 461

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3860, o Ø rury 60 mm, 
z kołem łańcuchowym ze stali 5/8“, Z = 13, Ø osi 17 mm, z osią z gwintem wewnętrznym i długością 
referencyjną 461 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: Rl =  el - 39. 
luz osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle 
wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 
500 - 39 = 461 mm.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

Wymiary dla koła łańcuchowego ze stali, Z = 13

 
Wymiary dla 2 kół łańcuchowych ze stali, Z = 13

Wymiary

Rolka akUMUlaCYJna  
Z  poDwóJnYM  

spRZęGŁeM seRi i  3860
Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3860akumulacja ze zwiększonymi siłami uciągu

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka z napędem stałym serii 3560 str. 62
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 500 n
Maks. prędkość przenośnika 0,5 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa poliamid
sprzęgło cierne poliamid
Uszczelka poliamid
Łożysko kulkowe stal 6002 2RZ

obciążenie w zależności od długości referencyjna.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał rury Łożysko 

kulkowe
przeniesienie 
momentu 
obrotowego

Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n
mm mm przy długości w zabudowie mm

200 1100 1300 1500
stal 
ocynkowana

6002 2RZ dowolne 50 x 1,5 14 500 500 440 280

Obciążenie

Opis produktu

• Jednoczesny transport i akumulacja przy użyciu jednego napędu
 - napęd mechaniczny za pomocą sprzęgła ciernego umieszczonego w rolce

• napór podczas akumulacji i siła uciągu w zależności od ciężaru ładunku
 - promieniowe sprzęgło cierne w rolce

• Zwiększona siła uciągu do transportu problematycznych ładunków
 - obustronne promieniowe sprzęgło cierne połączone za pomocą rury łączącej

• Różne warianty napędów
 - Cięgno opasujące i styczny napęd łańcuchowy

• wewnątrzzakładowy przenośnik akumulacyjny ze zwiększonym naporem podczas akumulacji
• Ładunki o średniej wadze
• pudełka kartonowe
• pojemnik
• tace

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6002 2RZ)
• koła łańcuchowe z poliamidu, sprasowane z rurą

• platforma 1700

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka akUMUlaCYJna Z 
poDwóJnYM spRZęGŁeM  

seRi i  3870
Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3870akumulacja ze zwiększonymi siłami uciągu

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka akumulacyjna serii 3800 str. 66
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Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

Wymiary dla koła łańcuchowego z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14

 
Wymiary dla 2 kół łańcuchowych z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14

WymiaryDobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obrotowego Ø 14 mm (M8 x 15)
stal ocynkowana 50 x 1,5 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 

1/2″, Z = 14
6002 2RZ 3.84p.JpB.n9C

2 koło łańcuchowe z tworzywa sztucznego 
1/2″, Z = 14

6002 2RZ 3.84v.JpB.n9l

Przykład numeru zamówieniowego: 3.84P.JPB.N9C - 465

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3870, o Ø rury 50 mm, 
z kołem łańcuchowym z tworzywa sztucznego 1/2“, Z = 14, Ø osi 14 mm, z osią z gwintem wewnętrznym 
i długością referencyjną 465 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: 
Rl =  el - 35. luz osiowy po obu stronach wynoszący 1 mm i 0,5 mm jest już uwzględniony. szerokość 
znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość 
referencyjna wynosi: 500 - 35 = 465 mm.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Rolka akUMUlaCYJna Z 
poDwóJnYM spRZęGŁeM  

seRi i  3870
Rolki 
transportowe
Sprzęgło cierne
Seria 3870akumulacja ze zwiększonymi siłami uciągu

przegląd rolek transportowych str. 26 Rolka akumulacyjna serii 3800 str. 66
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p R Z e G l ą D  R o l l e R D R i v e s
 

BT100 BT100 IP66 EC310 EC310 IP66

Moc  
mechaniczna 11 w 11 w 32 w 32 w

Prędkość 
przenośnika 0,1 do 0,9 m/s 0,1 do 0,9 m/s 0,03 do 3,93 m/s 0,03 do 3,93 m/s

Rodzaj  
komutacji Mechaniczna Mechaniczna elektroniczna, wewnętrzna elektroniczna, wewnętrzna

Sterowanie Z-Card Bt str. 112
DriveControl 20 str. 104
DriveControl 54 str. 106
ZoneControl str. 108

DriveControl 20 str. 104
DriveControl 54 str. 106
ZoneControl str. 108

Typy napędów     

pasek o  
przekroju 
okrągłym

ü ü ü ü

pasek polyvee ü   ü  

pasek zębaty     ü  

 str. 84 str. 88 str. 92 str. 98

RollerDrives
Przegląd

DriveControls str. 102 Rolki transportowe str. 26 pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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przekładnia
 

Rura
 

oś
 

Min. długość referencyjna
mm

Dwustopniowa  Bez rowków podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 246
Gwint wewnętrzny M8 203

Głowica polyvee podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 239
Gwint wewnętrzny M8 228

Głowica do paska o 
przekroju okrągłym

podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 228
Gwint wewnętrzny M8 239

2 rowki podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 262
Gwint wewnętrzny M8 246

trzystopniowa Bez rowków podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 264
Gwint wewnętrzny M8 221

Głowica polyvee podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 257
Gwint wewnętrzny M8 246

Głowica do paska o 
przekroju okrągłym

podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 246
Gwint wewnętrzny M8 257

2 rowki podz. 11 mm oś sprężynowa heksagonalna 280
Gwint wewnętrzny M8 264

Materiał rury stal nierdzewna / stal ocynkowana
Materiał osi stal nierdzewna / stal ocynkowana
Oś silnika podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1,5
Okładzina rury pvC, 2 mm / pvC, 5 mm
Długość kabla silnika 1 m / 2 m / 5 m

C = stal, ocynkowana; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1,5; kabel 1 m
Wykonanie osi silnika 

Numer identyfikacyjny  
RollerDrive 

Przekładnia

Rodzaj silnika 
A = 24 V BT100

D = stal, ocynkowana; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1,5; kabel 2 m
E = stal, ocynkowana; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1,5; kabel 5 m
K = stal, nierdzewna; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1,5; kabel 1 m
L = stal, nierdzewna; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1,5; kabel 2 m

M = stal, nierdzewna; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1,5; kabel 5 m

D = 9:1
E = 9:1, redukcja
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, redukcja

JAA = stal, ocynkowana; średnica 50 x 1,5 mm; bez rowków
Wykonanie rury

JAD = stal, ocynkowana; średnica 50 x 1,5 mm; 1 rowek
JAE = stal, ocynkowana; średnica 50 x 1,5 mm; 2 rowki
NAA = stal, nierdzewna; średnica 50 x 1,5 mm; bez rowków
NAD = stal, nierdzewna; średnica 50 x 1,5 mm; 1 rowek
NAE = stal, nierdzewna; średnica 50 x 1,5 mm; 2 rowki

FT = gwint wewnętrzny M8; stal nierdzewna
Wykonanie łożyska współpracującego 

SL = podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, ocynkowana
SS = podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, nierdzewna
PS = głowica PolyVee; podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, ocynkowana
PF = głowica PolyVee; gwint wewnętrzny M8; stal, ocynkowana
RS = głowica do pasków okrągłych; podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, ocynkowana
RF = głowica do pasków okrągłych; gwint wewnętrzny M8; stal, ocynkowana

D = 
Jednostka
6 = Jednostka łożyska

Długość referencyjna RL  
w mm

8 6AA

Warianty łożysk 
współpracujących 
i min. długości 
referencyjnej

Inne warianty

Numer 
zamówieniowy

Opis produktu

• komutacja mechaniczna (silnik szczotkowy)
• wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem
• przekładnia 6-stopniowa
• otwarte lice/wtyczka do sterownika Z-Card Bt

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Moc mechaniczna 11 w
poziom hałasów 47 dB(a)
Min. okres żywotności 6000 h
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 300  do 1000 mm 1100 n
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 1010  do 1500 mm 490 n

Instalacja elektryczna  
napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 16 do 28 v DC
prąd jałowy 0,6 a
Maks. prąd ciągły 1,3 a
Maks. prąd rozruchowy 4,5 a
Dopuszczalna wartość tętnień napięcia < 5 %, zalecana: < 1 %
stopień ochrony ip54

Wymiary  
średnica rury 50 mm
Grubość ścianki 1,5 mm
Maks. długość referencyjna 1500 mm

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 do +40 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i składowaniu -20 do +75 °C
Maks. wilgotność powietrza 90 %, bez skraplania

Dobór produktu

poniższe tabele zawierają przegląd wszystkich możliwych wariantów.
przekładnia
 

przełożenie redukujące 
przekładni

Maks. prędkość 
przenośnika

Znamionowy  
moment obrotowy

Rozruchowy  
moment obrotowy

m/s nm nm
Dwustopniowa  9:1 0,9 0,45 1,90

9:1, redukcja 0,7 0,70 2,60
21:1 0,4 0,84 3,00

trzystopniowa 30:1 0,3 1,28 4,40
37:1 0,2 1,64 6,60
37:1, redukcja 0,1 2,50 6,40

Warianty stopni 
przekładni

RolleRDRive Bt100 RollerDrives
BT100Cichobieżne elektrorolki RollerDrive o prostym zasterowaniu

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 MultizoneControl Z-Card Bt str. 112
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oś silnika Łożysko współpracujące
11 mm podz. osi sprężynowej Gwint wewnętrzny M8
2 rowki

 
elektrorolka RollerDrive Bt100 dostępna jest w dwóch wersjach:

• kabel silnika o długości 5 m z otwartymi licami
• kabel silnika z wtyczką dopasowaną do sterownika Z-Card Bt o długościach 1 m i 2 m

Obłożenie kabla silnika:

1
2

pin kolor przewód
1 Biały 24 v DC
2 Brązowy Masa

Obłożenie wtyczki silnika:

1

2

pin kolor przewód
1 Czerwony 24 v DC
2 Czarny Masa

Kabel silnika

Wtyczka silnika

Wymiary i przyłącza

wymiary zależą od wybranego typu osi i łożyska współpracującego. Długość referencyjna/ zamówieniowa Rl 
nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego względu nie może zostać przedstawiona na 
rysunku. Długość w zabudowie odpowiada szerokości w świetle między profilami bocznymi. wszystkie wartości 
podane są w mm.
oś silnika Łożysko współpracujące

11 mm podz. osi sprężynowej Gwint wewnętrzny M8
11 mm podz. M12 x 1,5 proste

Głowica do paska o przekroju okrągłym

Głowica do paska polyvee

Wymiary

RolleRDRive Bt100 RollerDrives
BT100Cichobieżne elektrorolki RollerDrive o prostym zasterowaniu

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 MultizoneControl Z-Card Bt str. 112
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Dobór produktu

poniższe tabele zawierają przegląd wszystkich możliwych wariantów.
przekładnia
 

przełożenie redukujące 
przekładni

Maks. prędkość 
przenośnika

Znamionowy  
moment obrotowy

Rozruchowy  
moment obrotowy

m/s nm nm
Dwustopniowa  9:1 0,9 0,45 1,90

9:1, redukcja 0,7 0,70 2,60
21:1 0,4 0,84 3,00

trzystopniowa 30:1 0,3 1,28 4,40
37:1 0,2 1,64 6,60
37:1, redukcja 0,1 2,50 6,40

przekładnia
 

Rura
 

oś
 

Min. długość referencyjna
mm

Dwustopniowa  Bez rowków Gwint wewnętrzny M8 203
2 rowki Gwint wewnętrzny M8 246

trzystopniowa Bez rowków Gwint wewnętrzny M8 218
2 rowki Gwint wewnętrzny M8 261

Materiał rury stal nierdzewna
Materiał osi stal nierdzewna
Oś silnika Gwint wewnętrzny M8
Okładzina rury pvC, 2 mm / pvC, 5 mm
Długość kabla silnika 5 m

Q = stal, nierdzewna; gwint wewnętrzny M8; kabel 5 m
Wykonanie osi silnika 

Numer 
identyfikacyjny  
RollerDrive 

Przekładnia

Rodzaj silnika 
A = 24 V BT100

D = 9:1
E = 9:1, redukcja
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, redukcja

Wykonanie rury
N7T = stal, nierdzewna; 2 rowki

P6 = gwint wewnętrzny M8; stal, nierdzewna
Wykonanie łożyska współpracującego 

D = 
Jednostka
8 = Jednostka łożyska

Długość referencyjna RL 
w mm

8

N5F = stal, nierdzewna; bez rowków

8A P 6Q

Warianty stopni 
przekładni

Warianty łożysk 
współpracujących 
i min. długości 
referencyjnej

Inne warianty

Numer 
zamówieniowy

Opis produktu

• komutacja mechaniczna (silnik szczotkowy)
• wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem
• przekładnia 6-stopniowa
• otwarte lice
• stopień ochrony ip66

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Moc mechaniczna 11 w
poziom hałasów 47 dB(a)
Min. okres żywotności 6000 h
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 300  do 1000 mm 1100 n
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 1010  do 1500 mm 490 n

Instalacja elektryczna  
napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 16 do 28 v DC
prąd jałowy 0,6 a
Maks. prąd ciągły 1,3 a
Maks. prąd rozruchowy 4,5 a
Dopuszczalna wartość tętnień napięcia < 5 %, zalecana: < 1 %
stopień ochrony ip66

Wymiary  
średnica rury 50 mm
Grubość ścianki 1,5 mm
Maks. długość referencyjna 1500 mm

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 do +40 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i składowaniu -20 do +75 °C

RolleRDRive  
Bt100 ip66 RollerDrives

BT100 IP66

Uszczelniona elektrorolka RollerDrive o prostym zasterowaniu, do 
stosowania w mokrym otoczeniu

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 MultizoneControl Z-Card Bt str. 112
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Wymiary i przyłącza
wymiary zależą od wybranego typu osi i łożyska współpracującego. Długość referencyjna/ zamówieniowa Rl 
nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego względu nie może zostać przedstawiona na 
rysunku. Długość w zabudowie odpowiada szerokości w świetle między profilami bocznymi. wszystkie wartości 
podane są w mm.
oś silnika Łożysko współpracujące

Gwint wewnętrzny M8
Gwint wewnętrzny M8 proste

2 rowki

Wymiary

Obłożenie kabla silnika:

1
2

pin kolor przewód
1 Biały 24 v DC
2 Brązowy Masa

Kabel silnika

RolleRDRive  
Bt100 ip66 RollerDrives

BT100 IP66

Uszczelniona elektrorolka RollerDrive o prostym zasterowaniu, do 
stosowania w mokrym otoczeniu

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 MultizoneControl Z-Card Bt str. 112
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Dobór produktu

poniższe tabele zawierają przegląd wszystkich możliwych wariantów.
przełożenie 
redukujące 
przekładni 

Maks. prędkość 
przenośnika

Znamionowy  
moment obrotowy

Rozruchowy  
moment obrotowy

Moment obrotowy 
zatrzymania

m/s nm nm nm
4:1 3,93 0,20 0,49 0,16
9:1 1,75 0,45 1,10 0,36
12:1 1,31 0,61 1,46 0,48
16:1 0,98 0,81 1,95 0,64
24:1 0,65 1,21 2,92 0,96
36:1 0,44 1,82 4,38 1,44
48:1 0,33 2,42 5,85 1,92
64:1 0,25 3,23 7,80 2,56
96:1 0,16 4,84 11,69 3,84

Rura
 

oś
 

przełożenie redukujące 
przekładni

Min. długość referencyjna
mm

2 rowki Gwint wewnętrzny M8 4:1 303
9:1 315
12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

podz. 11 mm 
oś sprężynowa 
heksagonalna

4:1 323
9:1 335
12:1 / 16:1 / 24:1 331
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 342

Bez rowków Gwint wewnętrzny M8 4:1 258
9:1 266
12:1 / 16:1 / 24:1 270
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 277

podz. 11 mm 
oś sprężynowa 
heksagonalna

4:1 300
9:1 312
12:1 / 16:1 / 24:1 308
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 319

Głowica polyvee
Głowica do paska o 
przekroju okrągłym

Gwint wewnętrzny M8 4:1 283
9:1 295
12:1 / 16:1 / 24:1 291
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 302

podz. 11 mm 
oś sprężynowa 
heksagonalna

4:1 293
9:1 305
12:1 / 16:1 / 24:1 301
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 312

Głowica do paska 
zębatego
Głowica łańcuchowa

Gwint wewnętrzny M8 4:1 275
9:1 287
12:1 / 16:1 / 24:1 283
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 294

Warianty stopni 
przekładni

Warianty łożysk 
współpracujących 
i min. długości 
referencyjnej

Opis produktu

• wewnętrzna komutacja elektroniczna (silnik bezszczotkowy)
• przekładnia 9-stopniowa
• stała prędkość przenośnika
• odzysk energii w trybie hamowania (patrz również str. 197)
• elektroniczny hamulec zatrzymujący
• kabel silnika z wtyczką 5-biegunową typu snap in

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Moc mechaniczna 32 w
poziom hałasów 55 dB(a)
Min. okres żywotności 20 000 h
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 300  do 1000 mm 1100 n
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 1010  do 1500 mm 490 n

Instalacja elektryczna  
napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 18 do 28 v DC
prąd jałowy 0,4 a
prąd znamionowy 2,0 a
Maks. prąd rozruchowy 5,0 a
Dopuszczalna wartość tętnień napięcia < 5 %, zalecana: < 1 %
stopień ochrony ip54

Wymiary  
średnica rury 50 mm
Grubość ścianki 1,5 mm
Maks. długość referencyjna 1500 mm

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 do +40 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i składowaniu -30 do +75 °C
Maks. wilgotność powietrza 90 %, bez skraplania

RolleRDRive eC310 RollerDrives
EC310RollerDrive o długiej żywotności i szerokim spektrum zastosowań

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 przegląd DriveControls str. 102
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Wymiary i przyłącza
wymiary zależą od wybranego typu osi i łożyska współpracującego. Długość referencyjna/ zamówieniowa Rl 
nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego względu nie może zostać przedstawiona na 
rysunku. Długość w zabudowie odpowiada szerokości w świetle między profilami bocznymi. wszystkie wartości 
podane są w mm.
oś silnika Łożysko współpracujące

11 mm podz. osi sprężynowej Gwint wewnętrzny M8
11 mm podz. M12 x 1 proste

Głowica do paska o przekroju okrągłym

Głowica do paska polyvee

WymiaryMateriał rury stal nierdzewna / stal ocynkowana
Materiał osi stal nierdzewna / stal ocynkowana
Oś silnika podz. 11 mm z gwintem M12 x 1
Okładzina rury pvC, 2 mm / pvC, 5 mm
Długość kabla silnika 0,48 m

V  = stal, nierdzewna; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1;
    kabel 0,48 m

Wykonanie osi silnika 

Numer identyfikacyjny  
RollerDrive 

Przekładnia

Rodzaj silnika 
4 = 24 V EC310

A =  4:1
D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

JAA = stal, ocynkowana; średnica 50 x 1,5 mm; bez rowków
Wykonanie rury

JAD = stal, ocynkowana; średnica 50 x 1,5 mm; 1 rowek
JAE = stal, ocynkowana; średnica 50 x 1,5 mm; 2 rowki
NAA = stal, nierdzewna; średnica 50 x 1,5 mm; bez rowków
NAD = stal, nierdzewna; średnica 50 x 1,5 mm; 1 rowek
NAE = stal, nierdzewna; średnica 50 x 1,5 mm; 2 rowki

FT = gwint wewnętrzny M8; stal nierdzewna
Wykonanie łożyska współpracującego 

SL = podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, ocynkowana
SS = podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, nierdzewna
PS = głowica PolyVee; podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, ocynkowana
PF = głowica PolyVee; gwint wewnętrzny M8; stal, ocynkowana
RS = głowica do pasków okrągłych; podz. 11 mm oś sprężynowa; stal, ocynkowana
RF  = głowica do pasków okrągłych; gwint wewnętrzny M8; stal, ocynkowana

Jednostka
6  = Jednostka łożyska

Długość referencyjna RL  
w mm

8 6

H = 16:1

SF = głowica łańcuchowa; podziałka 3/8"; 20 zębów;  
         gwint wewnętrzny M8; stal ocynkowana
SF = głowica do pasa zębatego; podziałka 8; 18 zębów;  
         gwint wewnętrzny M8; stal ocynkowana

4 AV

V = 48:1
X = 64:1
Z = 96:1

Inne warianty

Numer 
zamówieniowy

RolleRDRive eC310 RollerDrives
EC310RollerDrive o długiej żywotności i szerokim spektrum zastosowań

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 przegląd DriveControls str. 102
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oś silnika Łożysko współpracujące
11 mm podz. osi sprężynowej Gwint wewnętrzny M8

Głowica do paska zębatego

2 rowki

Obłożenie wtyczki silnika:

pin kolor przewód
1 Brązowy +24 v DC
2 Biały kierunek obrotów
3 niebieski Masa
4 Czarny wyjście usterek
5 szary analogowe wejście prędkości

Wtyczka silnika

RolleRDRive eC310 RollerDrives
EC310RollerDrive o długiej żywotności i szerokim spektrum zastosowań

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 przegląd DriveControls str. 102
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Dobór produktu

poniższe tabele zawierają przegląd wszystkich możliwych wariantów.
przełożenie 
redukujące 
przekładni
 

Maks. prędkość 
przenośnika

Znamionowy  
moment obrotowy

Rozruchowy  
moment obrotowy

Moment obrotowy 
zatrzymania

m/s nm nm nm

4:1 3,93 0,20 0,49 0,16
9:1 1,75 0,45 1,10 0,36
12:1 1,31 0,61 1,46 0,48
16:1 0,98 0,81 1,95 0,64
24:1 0,65 1,21 2,92 0,96
36:1 0,44 1,82 4,38 1,44
48:1 0,33 2,42 5,85 1,92
64:1 0,25 3,23 7,80 2,56
96:1 0,16 4,84 11,69 3,84

Rura
 

oś
 

przełożenie redukujące 
przekładni

Min. długość referencyjna
mm

Bez rowków Gwint wewnętrzny M8 4:1 255
9:1 267
12:1 / 16:1 / 24:1 263
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 274

2 rowki Gwint wewnętrzny M8 4:1 303
9:1 315
12:1 / 16:1 / 24:1 311
36:1 / 48:1 / 64:1 / 96:1 322

Materiał rury stal nierdzewna
Materiał osi stal nierdzewna
Oś silnika podz. 11 mm z gwintem M12 x 1
Okładzina rury pvC, 2 mm / pvC, 5 mm
Długość kabla silnika 0,48 m

W = stal, nierdzewna; podz. 11 mm z gwintem zewnętrznym M12 x 1; kabel 0,48 m
Wykonanie osi silnika 

Numer identyfikacyjny  
RollerDrive 

Rodzaj silnika 
4 = 24 V EC310

Wykonanie rury

N7T = stal, nierdzewna; 2 rowki

P6 = gwint wewnętrzny M8; stal, nierdzewna
Wykonanie łożyska współpracującego 

Jednostka
8 = Jednostka łożyska

Długość referencyjna RL  
w mm

8 8

N5F = stal, nierdzewna; bez rowków

4                W P 6    
Przekładnia
A =  4:1
D =  9:1
F = 12:1

L =  24:1
Q = 36:1

H = 16:1

V = 48:1
X = 64:1
Z = 96:1

Warianty stopni 
przekładni

Warianty łożysk 
współpracujących 
i min. długości 
referencyjnej

Inne warianty

Numer 
zamówieniowy

Opis produktu

• wewnętrzna komutacja elektroniczna (silnik bezszczotkowy)
• przekładnia 9-stopniowa
• stała prędkość przenośnika
• odzysk energii w trybie hamowania (patrz również str. 197)
• elektroniczny hamulec zatrzymujący
• kabel silnika z wtyczką 5-biegunową typu snap in

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Moc mechaniczna 32 w
poziom hałasów 55 dB(a)
Min. okres żywotności 20 000 h
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 300  do 1000 mm 1100 n
Maks. obciążenie przy długości referencyjna 1010  do 1500 mm 490 n

Instalacja elektryczna  
napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 18 do 28 v DC
prąd jałowy 0,4 a
prąd znamionowy 2,0 a
Maks. prąd rozruchowy 5,0 a
Dopuszczalna wartość tętnień napięcia < 5 %, zalecana: < 1 %
stopień ochrony ip66

Wymiary  
średnica rury 50 mm
Grubość ścianki 1,5 mm
Maks. długość referencyjna 1500 mm

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 do +40 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i składowaniu -30 do +75 °C

RolleRDRive  
eC310 ip66 RollerDrives

EC310 IP66

Uszczelniona elektrorolka RollerDrive o długiej żywotności, do 
stosowania w mokrym otoczeniu

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 przegląd DriveControls str. 102
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Obłożenie wtyczki silnika:

pin kolor przewód
1 Brązowy +24 v DC
2 Biały kierunek obrotów
3 niebieski Masa
4 Czarny wyjście usterek
5 szary analogowe wejście prędkości

Wtyczka silnikaWymiary i przyłącza
wymiary zależą od wybranego typu osi i łożyska współpracującego. Długość referencyjna/ zamówieniowa Rl 
nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego względu nie może zostać przedstawiona na 
rysunku. Długość w zabudowie odpowiada szerokości w świetle między profilami bocznymi. wszystkie wartości 
podane są w mm.
oś silnika Łożysko współpracujące

Gwint wewnętrzny M8
11 mm podz. M12 x 1 proste

2 rowki

Wymiary

RolleRDRive  
eC310 ip66 RollerDrives

EC310 IP66

Uszczelniona elektrorolka RollerDrive o długiej żywotności, do 
stosowania w mokrym otoczeniu

Rolki transportowe str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 przegląd DriveControls str. 102
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p R Z e G l ą D  D R i v e C o n t R o l s
 

DriveControl 20 DriveControl 54 ZoneControl Z-Card BT

Zastosowanie Zasterowanie silnika Zasterowanie silnika sterowanie wielostrefowe sterowanie wielostrefowe

Transport  
beznaporowy ü ü

RollerDrive eC310 str. 92  
eC310 ip66 str. 98

eC310 str. 92  
eC310 ip66 str. 98

eC310 str. 92  
eC310 ip66 str. 98 Bt100 str. 84

Stopień ochrony ip20 ip54 ip20 ip54

 str. 104 str. 106 str. 108 str. 112

DriveControls
Przegląd

RollerDrives str. 82 pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary i przyłącza
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Poz. 1 RollerDrive Przyłącze
1 +24 v DC
2 kierunek obrotów
3 Masa
4 wejście usterek
5 analogowe wyjście prędkości

Poz. 2 Wejście zasilania napięciowego
1 +24 v DC
2 Masa

Poz. 3 Wejścia/wyjścia
1 wspólna masa sygnałowa
2 wejście 24 v
3 wyjście usterek
4 kierunek obrotów
5 prędkość C
6 prędkość B
7 prędkość a

Poz. 4 Zasilanie napięciowe wyjścia
1 Masa
2 +24 v DC

Opis produktu

sterownik DriveControl 20 to uniwersalne złącze do elektrorolek RollerDrive eC310. przełącznik Dip umożliwia 
15-stopniową regulację prędkości oraz ustawienie kierunku obrotów. Rolę połączenia z nadrzędnym układem 
sterowania pełnią optycznie odsprzężone, cyfrowe‘wejścia/wyjścia. Umożliwiają one np. nastawę kierunku 
obrotów i 7-stopniową regulację prędkości za pośrednictwem sterownika plC. energia hamowania elektrorolek 
RollerDrive jest odzyskiwana i wprowadzana ponownie do sieci 24 v. Brake Chopper (sterowany napięciowo 
rezystor obciążający) ogranicza napięcie prądu wprowadzanego ponownie do sieci przez elektrorolkę 
RollerDrive eC310 do 30 v.

• Regulacja prędkości (wewnętrznie 15-stopniowa, zewnętrznie poprzez wejścia/wyjścia 7-stopniowa)
• nastawa kierunku obrotów
• wejście sygnału rozruchu (optycznie odsprzężone)
• wejście sygnału kierunku obrotów (optycznie odsprzężone)
• wejście sygnału usterki (optycznie odsprzężone)
• Diodowy wskaźnik stanu
• Układ logiczny npn i pnp

Dane techniczne
Instalacja elektryczna  

napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 18 do 26 v DC
Dopuszczalna wartość tętnień napięcia 3 %, zalecana: < 1 %
prąd znamionowy 2,0 a
Maks. prąd rozruchowy 5,0 a
Bezpiecznik jest, brak możliwości wymiany
stopień ochrony ip20

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 do +40 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i 
składowaniu

-20 do +75 °C

Maks. zmiana temperatury 1 % w 3 h; 2 cykle wg ieC 60068-2-14
Maks. wilgotność powietrza 90 %, bez skraplania

Średnice kabli  
Zasilacz elektryczny przewody cienkie, 1,5 mm² (awG 16)
wejścia/wyjścia (i/o) przewody cienkie, 0,08 do 0,5 mm² (awG 28 do 20)

przewody cienkie, 1,5 mm² (awG 16)

prąd rzeczywisty w danej aplikacji zależy od ciężaru ładunku, prędkości przenośnika oraz liczby cykli.

Numer zamówieniowy: 89RA

Właściwości

Funkcje

DRiveContRol 20 DriveControl
DriveControl 20Uniwersalne złącze do elektrorolek RollerDrive eC310

przegląd DriveControls str. 102 RollerDrive eC310 str. 92  RollerDrive eC310 ip66 str. 98
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Wymiary i przyłącza
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Poz. 1 RollerDrive Przyłącze
1 +24 v DC
2 kierunek obrotów
3 Masa
4 wejście usterek
5 analogowe wyjście prędkości

Poz. 2 Wejścia/wyjścia
1 wspólna masa sygnałowa
2 wejście 24 v
3 wyjście usterek
4 kierunek obrotów
5 prędkość C
6 prędkość B
7 prędkość a

Poz. 3 Zasilacz elektryczny
1 Masa
2 +24 v DC
3 Masa
4 +24 v DC

Opis produktu

sterownik DriveControl 54 to uniwersalne złącze do elektrorolek RollerDrive eC310. przełącznik Dip umożliwia 
15-stopniową regulację prędkości oraz ustawienie kierunku obrotów. Rolę połączenia z nadrzędnym układem 
sterowania pełnią optycznie odsprzężone, cyfrowe‘wejścia/wyjścia. Umożliwiają one np. nastawę kierunku 
obrotów i 7-stopniową regulację prędkości za pośrednictwem sterownika plC. energia hamowania elektrorolek 
RollerDrive jest odzyskiwana i wprowadzana ponownie do sieci 24 v. Brake Chopper (sterowany napięciowo 
rezystor obciążający) ogranicza napięcie prądu wprowadzanego ponownie do sieci przez elektrorolkę 
RollerDrive eC310 do 30 v.

• Regulacja prędkości (wewnętrznie 15-stopniowa, zewnętrznie poprzez wejścia/wyjścia 7-stopniowa)
• nastawa kierunku obrotów
• wejście sygnału rozruchu (optycznie odsprzężone)
• wejście sygnału kierunku obrotów (optycznie odsprzężone)
• wejście sygnału usterki (optycznie odsprzężone)
• Diodowy wskaźnik stanu
• Układ logiczny npn i pnp
• Uszczelnione poprzez przepusty na przewody

Dane techniczne
Instalacja elektryczna  

napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 18 do 26 v DC
Dopuszczalna wartość tętnień napięcia 3 %, zalecana: < 1 %
prąd znamionowy 2,0 a
Maks. prąd rozruchowy 5,0 a
Bezpiecznik jest, brak możliwości wymiany
stopień ochrony ip54

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji -28 do +40 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i 
składowaniu

-30 do +80 °C

Maks. zmiana temperatury 1 % w 3 h; 2 cykle wg ieC 60068-2-14
Maks. wilgotność powietrza 90 %, bez skraplania

Średnice kabli  
Zasilacz elektryczny przewody cienkie, 1,5 mm² (awG 16)
wejścia/wyjścia (i/o) przewody cienkie, 0,08 do 0,5 mm² (awG 28 do 20)

przewody cienkie, 1,5 mm² (awG 16)

prąd rzeczywisty w danej aplikacji zależy od ciężaru ładunku, prędkości przenośnika oraz liczby cykli.

Numer zamówieniowy: 89RB

Właściwości

Funkcje

DRiveContRol 54 DriveControl
DriveControl 54Uniwersalne złącze do elektrorolek RollerDrive eC310

przegląd DriveControls str. 102 RollerDrive eC310 str. 92  RollerDrive eC310 ip66 str. 98
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Dane techniczne
Instalacja elektryczna  

napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 18 do 26 v DC
Dopuszczalna wartość tętnień napięcia 3 %, zalecana: < 1 %
prąd znamionowy 2,0 a
Maks. prąd rozruchowy 5,0 a
Bezpiecznik jest, brak możliwości wymiany
stopień ochrony ip20

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 do +40 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i 
składowaniu

-20 do +75 °C

Maks. zmiana temperatury 1 % w 3 h; 2 cykle wg ieC 60068-2-14
Maks. wilgotność powietrza 90 %, bez skraplania

Średnice kabli  
Zasilacz elektryczny przewody cienkie, 1,5 mm² (awG 16)
wejścia/wyjścia (i/o) przewody cienkie, 0,08 do 0,5 mm² (awG 28 do 20)

przewody cienkie, 1,5 mm² (awG 16)

prąd rzeczywisty w danej aplikacji zależy od ciężaru ładunku, prędkości przenośnika oraz liczby cykli.

Numer zamówieniowy: 89RC

Opis produktu

ZoneControl to jednostrefowy sterownik do elektrorolek RollerDrive eC310. wykorzystując ZoneControl 
można zbudować niezależne, beznaporowe przenośniki, nie wymagające stosowania nadrzędnych układów 
sterowania. Za pomocą cyfrowych wejść i wyjść (i/o‘s) można zrealizować dodatkowe funkcje przenośnika 
oraz zapewnić komunikację z modułami znajdującymi się w bardziej z przodu lub z tyłu. w celu instalacji 
przenośnika nie są wymagane sterowniki DriveControls, ponieważ ich funkcje zawarte są w modułach 
ZoneControls.

oprzewodowanie wejść/wyjść oraz zasilanie napięciowe wykonuje się za pomocą zwykłych przewodów.

przewód komunikacyjny: dostępny w handlu kabel Cat-5 (kabel ethernetowy z branży komputerowej).

konfiguracji sterowników ZoneControl można łatwo dokonać za pomocą przełączników Dip. Do wyboru są dwa 
różne układy logiczne pracy przenośnika: sekwencyjny lub jednoczesny.

• Układ logiczny zapewniający transport beznaporowy (wraz z inicjalizacją)
• komunikacja z sąsiadującymi strefami z przodu i z tyłu poprzez połączenie peer-to-peer
• nastawa prędkości

 - przełącznik Dip (jeden na dane miejsce akumulacji)
 - Zewnętrzny sygnał analogowy (dla całej linii transportu)

• nastawa kierunku obrotów elektrorolek RollerDrive
 - przełącznik Dip
 - Zewnętrzny sygnał cyfrowy

• kontrolka leD stanu
• przyłącze czujnika strefowego
• przyłącze czujnika startu
• Układ logiczny npn i pnp
• przyłączanie drugiej elektrorolki RollerDrive, wysyłanie informacji o stanie, start i zatrzymywanie poszcze-

gólnych stref poprzez‘wejścia/wyjścia
• opróżnianie przenośnika, sygnalizacja usterek dla wszystkich przyłączonych stref poprzez‘wejścia/wyjścia
• wszystkie sygnały w odniesieniu do masy zasilania napięciowego 

Właściwości

Wskazówka dla 
projektanta

Konfiguracja

Funkcje

ZoneContRol DriveControl
ZoneControlUkład logiczny pracy akumulacyjnej do elektrorolek RollerDrive eC310

przegląd DriveControls str. 102 RollerDrive eC310 str. 92 RollerDrive eC310 ip66 str. 98
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Wymiary i przyłącza

6,
5

6,
5

2,5

6118

130

55

24

108Ø
 6

42

1

2

3

5

4

Poz. 1 RollerDrive Przyłącze
1 +24 v DC
2 kierunek obrotów
3 Masa
4 wejście usterek
5 analogowe wyjście prędkości

Poz. 2 Czujnik startu
1 +24 v DC
2 wejście sygnału czujnika
3 Masa

Poz. 3 Czujnik strefowy
1 +24 v DC
2 wejście sygnału czujnika
3 Masa

Poz. 4 Power
1 Masa
2 +24 v DC

Poz. 5 Wejścia/wyjścia
1 sygnał startu dla 2. rolki RollerDrive w 

strefie
2 sygnał wolnej drogi
3 prędkość (centralnie)
4 kierunek obrotów (centralnie)
5 wyjście usterek
6 strefa stan
7 strefa start
8 strefa stop

Budowa

Rys.: Schemat okablowania sterownika ZoneControl obsługującego 3 strefy transportowe

1 strefa 1
2 strefa 2
3 strefa 3
4 kierunek przesuwu
5 ZoneControl

6 Czujnik strefowy
7 RollerDrive
8 Zasilanie napięciowe +24 v DC
9 przewód danych peer-to-peer
10 Ładunek

ZoneContRol DriveControl
ZoneControlUkład logiczny pracy akumulacyjnej do elektrorolek RollerDrive eC310

przegląd DriveControls str. 102 RollerDrive eC310 str. 92 RollerDrive eC310 ip66 str. 98
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Wymiary

Budowa

A B C D

Rys.: Typowa konfiguracja przenośnika ze sterownikiem Z-Card

1 strefa
2 kierunek przesuwu
3 Ładunek
4 RollerDrive
5 Czujnik
6 okablowanie do komunikacji z magistralą easy Bus
7 Z-Card
8 +24 v DC / masa

Opis produktu

sterownik Z-Card, zrealizowany jako czterostrefowy układ sterowania, stanowi wyjątkowo elastyczny układ 
logiczny. Dzięki niemu przenośniki beznaporowe mogą być w połączeniu z RollerDrive Bt100 w pełni 
wykonane zgodnie z wymogami stopnia ochrony ip54.

w zakresie dostawy sterownika Z-Card nie są zawarte kable. należy je zestawić z dostępnych akcesoriów 
(patrz kabel do Z-Card str. 166).

Do eksploatacji ze sterownikiem Z-Card Bt przewidziano specjalne elektrorolki RollerDrive Bt posiadające 
różne długości kabli i wtyków. ta wersja nadaje się w szczególności do przenośników o niskiej wydajności.

konfiguracja sterownika Z-Card do różnych trybów transportu jest wyjątkowo prosta dzięki zastosowaniu 
pokrętła kodującego i suwaka. Do wyboru jest kilka różnych trybów pracy przenośnika:

• start sekwencyjny bądź jednoczesny
• start jednoczesny z integracją sygnału zewnętrznego przez wejścia/wyjścia
• Rozrusznik silnika bez układu logicznego

• Funkcja przenośnika akumulacyjnego do 4 elektrorolek RollerDrives Bt
• nastawa prędkości pokrętłem kodującym
• Złącze do zewnętrznych układów sterowania z optycznie odsprzężonymi wejściami/wyjściami
• sygnalizacja usterek
• Układ logiczny npn lub pnp

Dane techniczne
Instalacja elektryczna  

napięcie znamionowe 24 v DC
Zakres napięciowy 20 do 28 v DC
Bezpiecznik 8 a, zwłoczny
stopień ochrony ip54

Warunki otoczenia  
temperatura otoczenia podczas eksploatacji 0 do +50 °C
temperatura otoczenia przy transporcie i 
składowaniu

-20 do +75 °C

Maks. zmiana temperatury 1 % w 3 h; 2 cykle wg ieC 60068-2-14
Maks. wilgotność powietrza 90 %, bez skraplania

prąd rzeczywisty w danej aplikacji zależy od ciężaru ładunku, prędkości przenośnika oraz liczby cykli.

Numer zamówieniowy: 89Z1

Właściwości

Wskazówka dla 
projektanta

Konfiguracja

Funkcje

MUltiZoneContRol  
Z-CaRD Bt MultizoneControl

Z-Card BTMultizoneControl do RollerDrive Bt100

przegląd DriveControls str. 102 RollerDrive Bt100 str. 84
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produkty do ciężkich ładunków
Rolki transportowe podstawa każdego przenośnika rolkowego str. 116

RoZwiąZania Do CiężkiCh 
ŁaDUnków

Poniższy wybór komponentów do przenośników rolkowych pozwala na 
przenoszenie ciężkich ładunków, na przykład palet, kratownic lub ciężkich 
pojemników stalowych w przemyśle samochodowym, do maksymalnie 1500 kg 
i prędkości do 0,5 m/s. Maksymalne obciążenie wynosi 5000 N na rolkę.

Przegląd

Rozwiązania do lekkich ładunków str. 8 Rozwiązania do średnich obciążeń str. 24
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R o l e k  t R a n s p o R t o w Y C h
 Rolka grawitacyjna Rolka grawitacyjna Rolka grawitacyjna Rolka grawitacyjna

 Seria 1450 Seria 3560 Seria 3600 Seria 3950

Maks. obciążenie 5000 n 3000 n 3500 n 5000 n

Zastosowanie Grawitacja napęd stały napęd stały napęd stały

Średnica rury 80 / 89 mm 60 mm 80 / 89 mm 80 / 89 mm

Typy napędów     

Grawitacja ü  

Łańcuch ü ü ü

pasek zębaty   ü

Materiał elementu 
napędowego – stal tworzywo sztuczne stal

 str. 118 str. 122 str. 126 str. 130

Rolki 
transportowe
Przegląd

Rolki transportowe do lekkich ładunków str. 10 Rolki transportowe do ładunków o średniej wadze str. 26
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 5000 n
Maks. prędkość przenośnika 0,80 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C
Zakres temperatur dla denka osi stalowej -28 do +80 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Uszczelka poliamid
kulka 6205 2RZ

na obciążenie składa się obciążenie dynamiczne i obciążenie powierzchniowe.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał 
rury

Łożysko 
kulkowe

Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n
mm mm przy długości w zabudowie mm

200 1000 1200 1400 1600 1800 2000
stal 
ocynkowana

6205 2RZ 80 x 2 20 5000 5000 4400 3200 2440 1920 1550
80 x 3 20 5000 5000 5000 4630 3520 2770 2240
89 x 3 20 5000 5000 5000 5000 4910 3860 3120

Obciążenie

Opis produktu

• Rolka uniwersalna do dużych obciążeń
 - obciążalność do 5000 n

• Cicha praca
 - precyzyjne łożysko kulkowe, denko rolki i uszczelnienie z poliamidu

• Łożysko kulkowe zabezpieczone przed wnikaniem brudu i wody
 - Dodatkowa warga uszczelniająca przed uszczelnionym, precyzyjnym łożyskiem kulkowym

• Możliwe obciążenia osiowe
 - Zdolność przejmowania obciążeń osiowych przez łożysko kulkowe

• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• wewnątrzzakładowy transport pojemników
• przenośniki akumulacyjne do palet, kontenerów stalowych, itp.

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6205 2RZ)
• kształtowe, osiowe zabezpieczenie denek rolek, łożysk kulkowych i uszczelnień
• stalowe denko jako wariant do zastosowania w chłodniach

• platforma 1450

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  1450

Rolki 
transportowe
Grawitacja
Seria 1450Uniwersalna i wytrzymała rolka grawitacyjna do dużych obciążeń

przegląd rolek transportowych str. 116 pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko kulkowe

 
oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm Ø 20 mm (M10 x 20) Ø 20 mm (M12 x 20)
stal ocynkowana 80 x 2,0 6205 2RZ 1.450.JaC.s12 1.450.JaC.s03

80 x 3,0 6205 2RZ 1.453.J8a.s12 1.453.J8a.s03
89 x 3,0 6205 2RZ 1.455.J8B.s12 1.455.J8B.s03

proszę podać oprócz numeru zamówieniowego długość referencyjną Rl i opcjonalnie wymiary na okładzinę 
rury.

Przykład numeru zamówieniowego: 1.453.J8A.S03 - 490

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 1450, o 
Ø rury 80 x 3 mm, Ø osi 20 mm, z osią z gwintem wewnętrznym i długością referencyjną  490 mm. Długość 
referencyjną Rl można odczytać z tabeli wymiarów dla osi z gwintem wewnętrznym: Rl =  el - 10. luz osiowy 
wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i 
odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 10 = 490 mm. 

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

Wymiary dla osi z gwintem wewnętrznym

Ø osi
mm

Gwint
mm

Ø rury
mm

Rl
mm

20 M10/12 x 20 80/89 el - 10

Wariant  
standardowy

Wskazówka 
dotycząca  

zamawiania

Przykład 
zamówienia

Wymiary

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• kołnierze
• okładziny rury o Ø 80 mm

 - elastyczny rękaw z pCv
 - otulina gumowa

• stalowe denko do zastosowań w chłodniach w zakresie temperatur od -28 °C do +80 °C

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  1450

Rolki 
transportowe
Grawitacja
Seria 1450Uniwersalna i wytrzymała rolka grawitacyjna do dużych obciążeń

przegląd rolek transportowych str. 116 pozostałe elementy i akcesoria str. 134

0,50,5 0.50.5

5 RL 5

EL = AGL
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 3000 n
Maks. prędkość przenośnika 1,2 m/s
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa stal
Uszczelka poliamid
Łożysko kulkowe stal 6003 2RZ

obciążenie w zależności od długości referencyjna.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Materiał rury Ø rury Ø osi Maks. obciążenie w n

mm mm przy długości w zabudowie mm
200 900 1000 1100 1300 1500

stal ocynkowana 60 x 3 17 3000 3000 2910 2160 1290 830

Obciążenie

Opis produktu

• stabilna rolka z napędem stałym
 - przyspawane koła łańcuchowe ze stali, rura stalowa 60 x 3 mm

• Usztywnienie przenośnika za pomocą stabilnych, przelotowych osi
 - oś z gwintem wewnętrznym Ø 17 mm

• Możliwe małe odstępy pomiędzy rolkami
 - Ø 60 mm i napęd styczny

• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• wewnątrzzakładowe przenośniki z napędem do transportu ciężkich ładunków, wymagających małej 
podziałki rolek

• palety, pojemniki stalowe bez podpórek na całej długości

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6003 2RZ)
• koła łańcuchowe ze stali, zespawane z rurą
• po spawaniu każdy element poddany cynkowaniu

• platforma 1700

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  3560

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3560stabilny napęd stały do małych podziałek rolek

przegląd rolek transportowych str. 116 pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Wymiary dla 2 kół łańcuchowych ze stali

 
 
 
Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• kołnierze
• okładziny

 - elastyczny rękaw z pCv
 - otulina gumowa

Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obrotowego Ø 17 mm (M12 x 20)
stal ocynkowana 60 x 3,0 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56w.JDC.RaJ

2 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 13 6003 2RZ 3.56w.JDB.Ral

proszę podać oprócz numeru zamówieniowego długość referencyjną Rl i opcjonalnie wymiary na okładzinę 
rury.

Przykład numeru zamówieniowego: 3.56A.JDC.RAJ - 464

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3560, o Ø rury 60 mm, 
ze stalowym kołem łańcuchowym 5/8 ”, Z = 13, o Ø osi 17 mm, z gwintem wewnętrznym i długością 
referencyjną  464 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku wymiarowym: Rl =  el - 36. luz osiowy 
po obu stronach wynoszący 1 mm i 0,5 mm jest już uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm 
i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 36 = 464 mm.

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa*
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

 
*Długość referencyjna/zamówieniowa Rl nie posiada krawędzi referencyjnych na rolce transportowej i z tego 
względu nie może zostać przedstawiona.

Wymiary dla koła łańcuchowego ze stali

Wariant  
standardowy

Wskazówka 
dotycząca  

zamawiania

Przykład 
zamówienia

Wymiary

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  3560

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3560stabilny napęd stały do małych podziałek rolek

przegląd rolek transportowych str. 116 pozostałe elementy i akcesoria str. 134
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Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu  
obrotowego

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
bez kołnierza

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
z kołnierzem

stal ocynkowana 80 x 3,0 koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6aJ.J8e.s42 3.6aJ.J8D.s42

koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6aC.J8e.s42 3.6aC.J8D.s42

Głowica do paska zębatego 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6aZ.J8e.s38 3.6aZ.J8D.s38

2 koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6ak.J8e.s38 3.6ak.J8D.s38

2 koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6aD.J8e.s38 3.6aD.J8D.s38

89 x 3,0 koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6al.J90.s42 3.6al.J8C.s42

koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6ae.J90.s42 3.6ae.J8C.s42

Głowica do paska zębatego 6205 2RZ
6204 2RZ

3.6aX.J90.s38 3.6aX.J8C.s38

2 koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 18

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6aM.J90.s38 3.6aM.J8C.s38

2 koło łańcuchowe z tworzywa 
sztucznego 5/8″, Z = 15

6205 2RZ
6204 2RZ

3.6aF.J90.s38 3.6aF.J8C.s38

Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie inne opcje (patrz następna 
strona podwójna).

Przykład numeru zamówieniowego: 3.6AC.J8E.S42 - 464

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3600, z ocynkowanej 
stali, o Ø rury 80 mm, z kołem łańcuchowym z tworzywa sztucznego 5/8“, Z = 15, Ø osi 20 mm, z osią z 
gwintem wewnętrznym bez kołnierza i długością referencyjną 464 mm. Długość referencyjną Rl można 
odczytać na rysunku wymiarowym: Rl =  el - 36. luz osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już 
uwzględniony. szerokość znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co 
oznacza, że długość referencyjna wynosi: 500 - 36 = 464 mm.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Opis produktu

• wyjątkowo cicha praca
 - Głowice napędowe z odpornego na obciążenia dynamiczne poliamidu, wzmocnionego włóknem szkla-

nym
• elementy napędu zabezpieczone przed skręcaniem i zahaczaniem o rurę

 - połączenie kształtowe za pomocą wycięć na końcu rury
• Różne warianty napędów

 - Cięgno opasujące i styczny napęd łańcuchowy, napęd na pas zębaty
• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków

 - Zaokrąglone zakończenia rury

• wewnątrzzakładowy transport ciężkich ładunków
• palety, stalowe pojemniki, itp.

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6204 2RZ, 6205 2RZ)

• platforma 1450

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 3500 n
Maks. prędkość przenośnika 0,50 m/s
Zakres temperatur 0 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa poliamid
Uszczelka poliamid
Łożysko kulkowe stal 6204 2RZ, 6205 2RZ

na obciążenie składa się obciążenie dynamiczne i obciążenie powierzchniowe.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Ø rury
mm

przeniesienie momentu 
obrotowego

Maks. obciążenie w n
przy długości w zabudowie mm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
80 x 3 koło łańcuchowe z tworzywa 

sztucznego
3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

89 x 3
80 x 3 2 koła łańcuchowe z 

tworzywa sztucznego lub 
głowica do paska zębatego

3500 3500 3150 3000 2930 2880 2850 2820
89 x 3

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Obciążenie

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  3600

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3600solidne, niezawodne, oszczędne rozwiązanie standardowe

przegląd rolek transportowych str. 116 Rolka do dużych obciążeń serii 3950 str. 130
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Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

Wymiary dla koła łańcuchowego z tworzywa sztucznego 5/8“, bez kołnierza

 

liczba zębów Ø koła wierzchołkowego
mm

Ø koła podziałowego
mm

Ø a
mm

15 83 76,36 59
18 98 91,42 66

 
Wymiary dla 2 kół łańcuchowych z tworzywa sztucznego 5/8“, bez kołnierza

 

liczba zębów Ø koła wierzchołkowego
mm

Ø koła podziałowego
mm

Ø a
mm

15 83 76,36 59
18 98 91,42 66

Wymiary Wymiary dla głowicy na pas zębaty bez kołnierza

Wymiary dla kołnierza

 

napęd wielkość a z kołnierzem
mm

koło łańcuchowe Min. 56
2 koła łańcuchowe Min. 82
pasek zębaty Min. 82

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• Rura stalowa, ocynkowana Ø 80 x 2 mm

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  3600

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3600solidne, niezawodne, oszczędne rozwiązanie standardowe

przegląd rolek transportowych str. 116 Rolka do dużych obciążeń serii 3950 str. 130
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Dobór produktu

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Rura Łożysko 

kulkowe
 

oś
numer zamówieniowy

Materiał Ø mm przeniesienie momentu obroto-
wego

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
bez kołnierza

Ø 20 mm  
(M12 x 20)  
z kołnierzem

stal ocynkowana 80 x 3,0 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.951.JJC.s9F 3.951.JJD.s9F
koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.951.JJp.s9F 3.951.JJ1.s9F
2 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.951.JkC.s9e 3.951.JkD.s9e
2 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.951.Jkw.s9e 3.951.Jk1.s9e

89 x 3,0 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.952.JJe.s9F 3.952.JJF.s9F
koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.952.JJY.s9F 3.952.JJ2.s9F
2 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 18 6205 2RZ 3.952.Jke.s9e 3.952.JkF.s9e
2 koło łańcuchowe ze stali 5/8″, Z = 15 6205 2RZ 3.952.JkY.s9e 3.952.Jk2.s9e

Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie inne opcje (patrz następna 
strona podwójna).

Przykład numeru zamówieniowego: 3.951.JJP.S9F - 464

ten numer zamówieniowy oznacza, że zamówiony produkt to rolka transportowa serii 3950, z ocynkowanej 
stali, o Ø rury 80 mm, z kołem łańcuchowym ze stali 5/8“, Z = 15, Ø osi 20 mm, z osią z gwintem wewnętrznym 
bez kołnierza i długością referencyjną 464 mm. Długość referencyjną Rl można odczytać na rysunku 
wymiarowym: Rl =  el - 36. luz osiowy wynoszący 0,5 mm po każdej stronie jest już uwzględniony. szerokość 
znamionowa w świetle wynosi 500 mm i odpowiada długości w zabudowie el, co oznacza, że długość 
referencyjna wynosi: 500 - 36 = 464 mm.

Wariant  
standardowy

Przykład 
zamówienia

Opis produktu

• wyjątkowo wytrzymała, stabilna rolka transportowa z napędem stałym
 - przyspawane koła łańcuchowe ze stali

• współpracuje z rolką na napęd stały serii 3600
 - te same wymiary koła łańcuchowego

• Różne warianty napędów
 - Cięgno opasujące i styczny napęd łańcuchowy

• Łatwe przesuwanie poprzeczne ładunków
 - Zaokrąglone zakończenia rury

• wewnątrzzakładowy transport ciężkich ładunków
• palety, stalowe pojemniki, itp.

• Uszczelnione łożysko kulkowe o precyzyjnym wykonaniu (6205 2RZ)
• koła łańcuchowe ze stali, zespawane z rurą
• po spawaniu każdy element poddany cynkowaniu

• platforma 1450

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 5000 n
Maks. prędkość przenośnika 0,5 m/s
Zakres temperatur 0 do +40 °C

Materiały  
Denko rolki poliamid
Głowica napędowa stal
Uszczelka poliamid
Łożysko kulkowe stal 6205 2RZ

na obciążenie składa się obciążenie dynamiczne i obciążenie powierzchniowe.

Wersja osi: gwint wewnętrzny
Ø rury
mm

przeniesienie 
momentu obrotowego

Maks. obciążenie w n
przy długości w zabudowie mm

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
80 x 3 1 & 2 koła łańcuchowe 

ze stali
5000 5000 5000 5000 5000 5000 4740 3600

89 x 3 1 & 2 koła łańcuchowe 
ze stali

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Dostępna  
platforma

Obciążenie

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  3950

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3950najstabilniejsza rolka z napędem stałym do dużych obciążeń

przegląd rolek transportowych str. 116 Rolka do dużych obciążeń serii 3560 str. 122
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Wymiary dla kołnierza

napęd wielkość a z kołnierzem
mm

koło łańcuchowe Min. 54
2 koła łańcuchowe Min. 80

Opcje
Dodatkowo do naszych produktów standardowych oferujemy państwu na życzenie następujące opcje:

• Głowica napędowa z polerowanej stali, z przyspawaną ocynkowaną rurą stalową

Rl Długość referencyjna/długość zamówieniowa
el Długość w zabudowie
aGl Całkowita długość osi

 
Wymiary dla koła łańcuchowego ze stali 5/8“, bez kołnierza

liczba zębów Ø koła wierzchołkowego
mm

Ø koła podziałowego
mm

Ø a
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

Wymiary dla 2 kół łańcuchowych ze stali 5/8“, bez kołnierza

liczba zębów Ø koła wierzchołkowego
mm

Ø koła podziałowego
mm

Ø a
mm

15 83 76,36 60
18 98 91,42 70

Wymiary

Rolka Do DUżYCh  
oBCiążeń seRi i  3950

Rolki 
transportowe
Napęd stały
Seria 3950najstabilniejsza rolka z napędem stałym do dużych obciążeń

przegląd rolek transportowych str. 116 Rolka do dużych obciążeń serii 3560 str. 122
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p o Z o s ta Ł e  e l e M e n t Y  
i  a k C e s o R i a

Rolki dociskowe seria 2600 Do pasa płaskiego str. 136
Rolki kulkowe seria 5500 Obciążenie do 500 N, obudowa z tworzywa sztucznego str. 138

seria 5000 Obciążenie do 20 000 N, obudowa ze stali str. 142
Roleczki 

transportowe
seria 2130 Rolki z tworzywa sztucznego Ø 48 mm str. 146
seria 2370 Rolki z tworzywa sztucznego Ø 38 mm str. 148
seria 2200 Rolki z tworzywa sztucznego Ø 48 mm str. 150

OmniWheels seria 2500 Rolki wielokierunkowe Ø 48 mm i Ø 80 mm str. 152
seria 2800 Moduł Omnimat 48 mm str. 154

Szyny rolkowe seria BU 40 Przenośniki grawitacyjne do ładunków lekkich i o średniej wadze str. 156
seria BU 50 Przenośniki grawitacyjne do ładunków o średniej wadze i ciężkich str. 158
seria Floway Do regałów do komisjonowania i stołów rolkowych str. 160

Akcesoria do 
rolek

pasek polyvee Pasek napędowy do serii 3500 i RollerDrive str. 162
kołnierze Prowadnica osi do lekkich i średnich pojemników str. 163
Zmienne przedłużenie osi ± przedłużenia osi w wykonaniach standardowych str. 164
adapter osi Wyciszający adapter z tworzywa sztucznego str. 164
element antystatyczny Kulka mosiężna do niwelowania naładowania elektrostatycznego str. 165

Akcesoria do 
RollerDrive

kabel do Z-Card str. 166
przedłużacz str. 167

Pozostałe 
elementy i  
akcesoria
Przegląd

przegląd rolek transportowych str. 26 przegląd RollerDrives str. 82 przegląd DriveControls str. 102
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Wymiary

Rys.: Wymiary dla 2601 / 2606 Rys.: Wymiary dla 2611

Rys.: Wymiary dla 2610 Rys.: Wymiary dla K 212

Opis produktu

• Łożysko kulkowe podparte rurą dystansową 
 - Do nieruchomych połączeń śrubowych

• alternatywne wykonanie ze stali nierdzewnej
 - odporne na korozję

• stożkowa bieżnia jako prowadnica paska
 - Funkcja samocentrująca

• Rolka dociskowa na napęd pasowy płaski
• przystosowana do pasów płaskich o szerokości 20 - 30 mm
• Ruchome zamocowanie w profilu

• precyzyjne łożysko kulkowe 6000 2Z, alternatywnie w wersji ze stali nierdzewnej i 688 2Z
• Łożysko ślizgowe do rolek na pasek o przekroju okrągłym k 212 z poliamidu 

Dobór produktu
Medium 
napędzające
 

wykonanie 
łożyska
 

kołnierz
 

Materiał
 

kolor
 

Maks. 
obciążenie

Maks. 
prędkość 
przenośnika

numer 
zamówie-
niowy
 n m/s

pas płaski 6000 2Z ü poliamid Czarny 2500 2,5 2601
6000 2Z 
nierdzewna

ü poliamid Biały 2500 2,5 2606

6000 2Z   poliamid Czarny 2500 2,5 2611
688 2Z 
nierdzewna

ü polioksymetylen szary 2000 2,5 2610

pasek o 
przekroju 
okrągłym

Łożysko 
ślizgowe

  poliamid szary 1000 1,2 k 212

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Rolka DoCiskowa 2600
Inne elementy 
transportowe
Rolki dociskoweDo pasa płaskiego i o przekroju okrągłym

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 Rolka uniwersalna serii 1700 str. 38
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Dobór produktu
Zamocowanie
 

Ø kulki Materiał
 

Maks. 
obciążenie

Ciężar numer 
zamówieniowy
 mm n g

Czop gwintowany 25,4 stal 500 117 5504
stal nierdzewna 500 117 5509
tworzywo sztuczne 200 59 5512

kołnierz dolny 25,4 stal 500 109 5500
stal nierdzewna 500 109 5505
tworzywo sztuczne 200 51 5520

kołnierz góra 25,4 stal 500 107 5503
stal nierdzewna 500 107 5508
tworzywo sztuczne 200 41 5522

kołnierz górny 25,4 stal 500 109 5501
stal nierdzewna 500 109 5506
tworzywo sztuczne 200 51 5521

Opis produktu

• Możliwy transport w każdym kierunku
• Umożliwia łatwe wykonanie skrzyżowań i rozgałęzień
• lekkobieżne kulki
• wykonanie ze stali nierdzewnej jako opcja
• kulka z tworzywa sztucznego

 - nie uszkadza wrażliwych powierzchni

• Ukierunkowywanie płyt, pojemników o średniej wadze, posiadających gładką powierzchnię
• przenoszenie grawitacyjne z popychaniem ręcznym płyt stalowych i drewnianych

• podczas eksploatacji kulki pomocnicze krążą pod główną kulką, dzięki czemu gwarantowane jest stałe 
podparcie przenoszonego ładunku

• obudowa z poliamidu
• Gniazdo kuliste dla kulek pomocniczych z hartowanej stali
• Zabezpieczenie kulek stalowych przed kurzem i wodą rozbryzgową za pomocą uszczelnienia z filcu

• obciążalność rolek kulkowych jest optymalnie wykorzystywana, jeżeli kulki znajdują się na dokładnie tym 
samym poziomie

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Wskazówka dla 
projektanta

Rolka kUlkowa 5500
Inne elementy 
transportowe
Rolki kulkoweobciążenie do 500 n, obudowa z tworzywa sztucznego

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 Rolka kulkowa ze stali 5000 str. 142
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Wymiary

 
Ø D
mm

Ø e
mm

C
mm

F
mm

G
mm

h
mm

t
mm

44,0 - 0,2 7 60 74 / 52 35 26 3
 

Ø D
mm

Ø F
mm

B
mm

G
mm

h
mm

t
mm

44,0 - 0,2 52 19,5 35 26 3

Wymiary z 
kołnierzem 

dolnym

Wymiary z 
kołnierzem na 

górze

Ø D
mm

Ø F
mm

a
mm

G
mm

h
mm

l
mm

t
mm

44,0 - 0,2 52 M8 35 26 22 3
 

Ø D
mm

Ø e
mm

B
mm

C
mm

F
mm

G
mm

h
mm

t
mm

44,0 - 0,2 7 19,5 60 74 / 52 35 26 3

Wymiary z  
czopem  
gwintowanym

Wymiary z 
kołnierzem 
czołowym

Rolka kUlkowa 5500
Inne elementy 
transportowe
Rolki kulkoweobciążenie do 500 n, obudowa z tworzywa sztucznego

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 Rolka kulkowa ze stali 5000 str. 142
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Dobór produktu
Zamocowanie
 

Ø kulki Materiał
 

Maks. 
obciążenie

Ciężar numer 
zamówieniowy
 mm n g

Czop gwintowany 12,7 stal 360 43 5014
25,4 1820 480 5015
25,4 3200 598 5016
38,1 10 000 1198 5017
50,8 20 000 5500 5018

kołnierz dolny 12,7 stal 360 78 5019
25,4 1820 480 5020
25,4 3200 797 5021
38,1 10 000 1284 5022
50,8 20 000 5556 5023

kołnierz górny 12,7 stal 360 78 5024
25,4 1820 432 5025
25,4 3200 802 5026
38,1 10 000 1284 5027
50,8 20 000 5844 5028

Opis produktu

• Możliwy transport w każdym kierunku
• Umożliwia łatwe wykonanie skrzyżowań i rozgałęzień
• lekkobieżne kulki

• Ukierunkowywanie płyt, pojemników o średniej lub dużej wadze, posiadających gładką powierzchnię
• przenoszenie grawitacyjne z popychaniem ręcznym płyt stalowych i drewnianych
• Możliwy montaż typu „upside down“

• podczas eksploatacji kulki pomocnicze krążą pod główną kulką, dzięki czemu gwarantowane jest stałe 
podparcie przenoszonego ładunku

• kula obraca się na łożu z małych rotujących kulek, które z kolei obracają się na hartowanym stole stalowym 
w kształcie grzyba

• obciążalność rolek kulkowych jest optymalnie wykorzystywana, jeżeli kulki znajdują się na dokładnie tym 
samym poziomie

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Wskazówka dla 
projektanta

Rolka kUlkowa  
Ze stali  5000

Inne elementy 
transportowe
Rolki kulkoweobciążenie do 20 000 n, obudowa ze stali

pozostałe elementy i akcesoria str. 134     Rolki kulkowe w obudowie z tworzywa sztucznego serii 5500 str. 138



144 145specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

Wymiary

Ø kulki
mm

CxC
mm

D
mm

e
mm

FxF
mm

t
mm

w
mm

Y
mm

12,7 34,9pcd 23,8 2 x 3,6 44,5 sq 3,2 18,6 22,6
25,4 44,5 sq 44,5 4 x 5,6 57,2 sq 4,8 35,7 41,3
25,4 57,9 sq 50,8 4 x 7,1 76,2 sq 6,4 38,1 44,5
38,1 57,9 sq 60,3 4 x 7,1 76,2 sq 12,7 48,8 61,5
50,8 101,6 sq 111,1 / 104,8 stożkowy 4 x 11 127 sq 12,7 82,5 98,4

 

Ø kulki
mm

D
mm

d
mm

l
mm

w
mm

Y
mm

12,7 20,6 M8 15,9 15,1 35,0
25,4 44,5 M12 25,4 43,0 74,0
25,4 50,8 M12 25,4 45,2 77,0
38,1 60,3 M20 41,1 60,3 114,1
50,8 101,6 M24 50,8 93,3 160,0

Wymiary z 
kołnierzem 

dolnym

Wymiary z  
czopem  

gwintowanym

Ø kulki 
mm

B
mm

CxC
mm

D
mm

e
mm

FxF
mm

t
mm

Y
mm

12,7 11,4 34,9 pcd 23,8 2 x 3,6 44,5 dia. 3,2 11,2
25,4 31,0 44,5 sq 44,5 4 x 5,6 57,2 sq 4,8 10,3
25,4 31,8 57,9 sq 50,8 4 x 7,1 76,2 sq 6,4 12,7
38,1 34,9 57,9 sq 60,3 4 x 7,1 76,2 sq 12,7 25,4
50,8 65,1 101,6 sq 110,0 4 x 10,2 127,0 sq 19,1 33,3

Wymiary z 
kołnierzem 
czołowym

Rolka kUlkowa  
Ze stali  5000

Inne elementy 
transportowe
Rolki kulkoweobciążenie do 20 000 n, obudowa ze stali

pozostałe elementy i akcesoria str. 134     Rolki kulkowe w obudowie z tworzywa sztucznego serii 5500 str. 138

T

W

Y

FxF

D

CxC

E

W

Y

L

D

d

T

B
Y

FxF

D

CxC

E



146 147specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

Opis produktu

• Cicha praca
• Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
• podwójna bieżnia
• konstrukcja w oparciu o platformę 1100

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Materiał polipropylen
kolor Czarny
Łożysko kulki stalowe na ocynkowanej piaście ze stali
obciążenie statyczne 100 n
obciążenie dynamiczne 200 n
Ciężar 27 g

Numer zamówieniowy
 Ø otworu
mm

Zamontowany pierścień 
gumowy

numer 
zamówieniowy

6,5 2130
8,2 2131
6,5 ü 2132
8,2 ü 2133

Rolki  Z  twoRZYwa 
sZtUCZneGo 2130

Inne elementy 
transportowe
Rolki z tworzywa 
sztucznegopodwójna bieżnia

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 Rolki ze stali 2200 str. 150

Wymiary

6,
5

8,
2

17

24

Ø
 4

8
Ø



148 149specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

Wymiary

Rys.: Wymiary bez kołnierza Rys.: Wymiary z kołnierzem

Opis produktu

• prosty montaż
• Cicha praca
• Z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia
• podwójna bieżnia
• Ruchome zamocowanie w profilu
• Czop osi, ocynkowany, M8 15 mm
• 2 mm szczelina na wkrętak
• konstrukcja w oparciu o platformę 1100

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Materiał polipropylen
obciążenie statyczne 50 n
obciążenie dynamiczne 100 n

Dobór produktu
wykonanie Łożysko kolor Ciężar numer 

zamówieniowy
Bez kołnierza kulki stalowe na ocynkowanym sworzniu ze stali Czarny 45 g 2371

kulki ze stali nierdzewnej na sworzniu ze stali nierdzewnej szary 45 g 2373
Z kołnierzem kulki stalowe na ocynkowanym sworzniu ze stali Czarny 49 g 2370

kulki ze stali nierdzewnej i sworzeń ze stali nierdzewnej szary 49 g 2372

Rolki  Z  twoRZYwa 
sZtUCZneGo 2370

Inne elementy 
transportowe
Rolki z tworzywa 
sztucznegopodwójna bieżnia z czopem osi

pozostałe elementy i akcesoria str. 134

2,
5

M8

Ø 38

28
15 2,

5

M8

Ø 38

28

15

Ø 60

25
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Opis produktu

• wysoka stabilność robocza
• Długi okres żywotności dzięki hartowanym powierzchniom bieżnym rolek
• kulki jednorzędowe
• konstrukcja w oparciu o platformę 1200

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Materiał stal ocynkowana
Łożysko kulki stalowe na ocynkowanej piaście ze stali
obciążenie statyczne 100 n
obciążenie dynamiczne 200 n
Ciężar 60 g

Numer zamówieniowy
Ø otworu
mm

Zamontowany pierścień 
gumowy

numer 
zamówieniowy

6,5 2200
8,2 2201
6,5 ü 2202
8,2 ü 2203

Rolki  Ze stali  2200
Inne elementy 
transportowe
Rolki ze stalikulki jednorzędowe

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 Rolki z tworzywa sztucznego 2130 str. 146

Wymiary

6,
5

8,
2

16

24

Ø
 4

8
Ø
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Wymiary

 
Ø rolki
mm

X
mm

Y
mm

w
mm

v  
mm

48 3 3 21,5 40
80 4 4 34 65

Opis produktu

• lekki montaż
• Możliwy transport w każdym kierunku
• Rolki można łączyć między sobą
• Umożliwia łatwe wykonanie skrzyżowań i rozgałęzień

• wilgotne otoczenie
• Zapylone warunki pracy
• wersja napędzana w jednym kierunku w przypadku osi sześciokątnej

• odporność na korozję dzięki zastosowaniu czopów ze stali nierdzewnej
• konstrukcja w oparciu o platformę 1500

• konieczne równe, stabilne podłoże przenoszonego ładunku
• obciążalność zostanie optymalnie wykorzystana, jeżeli współdziałające omiwheels będą dokładnie na tym 

samym poziomie, a powierzchnie ładunku będą gładkie

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Materiał ramy poliamid
Materiał beczułki poliamid
Materiał czopu stal nierdzewna
Łożysko Łożysko ślizgowe

Dobór produktu
Ø rolki
mm

otwór piasty
mm

Maks. obciążenie
n

numer 
zamówieniowy

48 8,2 50 2570
48 8,1 podz. 50 2571
80 12,2 250 2580
80 11,2 podz. 250 2581

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Wskazówka dla 
projektanta

oMniwheel 2500
Inne elementy 
transportowe
OmniWheelsDo rozgałęzień i skrzyżowań

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 Rolka kulkowa 5500 str. 138

X

W

Ø

Y

V
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Opis produktu

• Możliwy transport w każdym kierunku
• Boczne profile do skutecznego łączenia kształtowego typu „jaskółczy ogon“

• wilgotne otoczenie

• odporność na korozję
• Moduł wyposażony w parę omniwheels serii 2500 (Ø 48 mm) i oś ze stali nierdzewnej (Ø 8 mm)

• konieczne równe, stabilne podłoże przenoszonego ładunku

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Maks. obciążenie 50 n
Łożysko Łożysko ślizgowe
Materiał obudowy polipropylen

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Wskazówka dla 
projektanta

MoDUŁ oMniMat 2800
Inne elementy 
transportowe
OmniWheelsDo rozgałęzień i stołów montażowych

pozostałe elementy i akcesoria str. 134

Wymiary

Numer zamówieniowy: 2800

61,2

50 55



156 157specyfikacje materiałowe od str. 222     pomocą przy projektowaniu służy poradnik projektowy od str. 168

Numer zamówieniowy

proszę podać obok numeru zamówieniowego długość całkowitą l (musi stanowić wielokrotność 52 mm) oraz 
liczbę rolek.
wykonanie numer zamówieniowy
Z rolkami z tworzywa sztucznego BU40, l = XX mm, XX sztuk 2139
Z rolkami ze stali BU40, l = XX mm, XX sztuk 2208

Wymiary

 
 
Rys.: Wymiary profilu  
stalowego

 
Rys.: Wymiary szyny rolkowej

Rys.: Wymiary z rolkami z  
tworzywa sztucznego

Rys.: Wymiary z rolkami ze stali

Wskazówka dla 
zamawiającego

Opis produktu

• Uniwersalne zastosowanie

• przystosowana do ładunków o lekkiej i średniej wadze
• przenośniki opadające i grawitacyjne
• prowadnice boczne

• ocynkowany profil stalowy
• Funkcja snap-in dla rolek w profilu
• podziałka standardowa 52 mm
• Zastosowane rolki transportowe

 - Rolki z tworzywa sztucznego serii 2130
 - Rolki stalowe serii 2200

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Materiał stal ocynkowana
Grubość ścianki 1,2 mm
podziałka standardowa 52 mm

Charakterystyka obciążenia (ugięcie powierzchni pod ładunkiem 2 mm)

Obciążenie (N)  

Szerokość podparcia   (m)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Obciążenie

sZYna Rolkowa BU40
Inne elementy 
transportowe
Szyny rolkoweprzenośniki grawitacyjne do lekkich i średnich pojemników

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 szyna rolkowa BU50 str. 158

1,
2

26,5

6,5

30

46

30

26 52

52 52

L max. = 2496

17

 5
4

Ø
 4

8

16

 5
4

Ø
 4

8
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wykonanie
Rolka z tworzywa sztucznego bez kołnierza
Rolka z tworzywa sztucznego z kołnierzem
Rolki ze stali Ø 

Wymiary

Rys.: Wymiary szyny rolkowej

 

Rys.: Wymiary profilu stalowego

 

Rys.: Wymiary z rolką z tworzywa  
sztucznego bez kołnierza

Rys.: Wymiary z rolką z tworzywa  
sztucznego z kołnierzem

Rys.: Wymiary z rolką ze stali

Opis produktu

• Uniwersalne zastosowanie
• Możliwe różne podziałki rolek

• przystosowana do ładunków o średniej i ciężkiej wadze
• przenośniki opadające i grawitacyjne
• prowadnice boczne

• ocynkowany profil stalowy
• Rolki osadzone nitami w profilu, trzon nitu 8 mm
• Zastosowane rolki platformy 1700:

 - Rolki z tworzywa sztucznego (Ø 50 mm) z i bez kołnierza; obciążenie statyczne: 300 n / obciążenie dyna-
miczne: 400 n

 - Rolki z rurą stalową (Ø 50 mm); obciążenie statyczne: 1200 n / obciążenie dynamiczne: 1600 n

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Materiał stal ocynkowana
Grubość ścianki 2,5 mm
podziałka standardowa 52, 78, 104, 156 mm

Charakterystyka obciążenia (ugięcie powierzchni pod ładunkiem 2 mm)

Obciążenie (N)  

Szerokość podparcia   (m)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Numer zamówieniowy
prosimy o skonsultowanie się z doradcą technicznym firmy interroll.

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Obciążenie

sZYna Rolkowa BU50
Inne elementy 
transportowe
Szyny rolkowe

przenośniki grawitacyjne i rozdzielacze kątowe  
do palet o średniej wadze i ciężkich

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 szyna rolkowa BU40 str. 156

2613 26

L max. = 3900

Ø 8,1

SW 11,5

2,
5

70

30

60

50

 7
5

51

Ø
 8

Ø
 5

0

56,5

Ø
 7

1

Ø
 8

Ø
 5

0

Ø
 5

0

55

Ø
 8
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Wymiary

Rys.: Rolki

Rys.: Listwa rolkowa

Opis produktu

• oparcie profili bocznych na osi
 - Zapewnia bieżność rolek również pod dużym obciążeniem

• listwy rolkowe do regałów do komisjonowania
• stoły rolkowe grawitacyjne i z popychaniem ręcznym ładunku
• Do ładunków o lekkiej i średniej wadze
• przenośniki opadające i grawitacyjne

• Rolki z wytrzymałego na obciążenia polietylenu
• ocynkowany profil stalowy
• przelotowa, ocynkowana oś 3 mm

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne  

Materiał poliamid
podziałka standardowa 28 mm
kolor roleczki Czarny
Maks. obciążenie na rolkę 80 n

61,0

25,0

12,1
6,5

3,8 2,4 1,6 1,1 0, 8 0,5
0

10

20

30

40

50

60

70

0,8 1,0       1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

O
bc

ią
że

ni
e 

(k
g/

m
)

Szerokość podparcia (m)

prosimy uzgodnić długość profilu z konsultantem interroll.

Korzyści

Aplikacje

Właściwości

Obciążenie

Wskazówka dla 
zamawiającego

FlowaY
Inne elementy 
transportowe
Szyny rolkoweDo regałów do komisjonowania i stołów rolkowych

pozostałe elementy i akcesoria str. 134

34,8

30,4

21
,5

Ø 6,8

34

23

25

20 2028

L max. = 2308

Ø 25

10 10
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Kołnierze

Opis produktu

• stabilne kołnierze ze stali do rur Ø 50, 60, 80 i 89 mm
• na całym obwodzie zespawane z rurą
• stabilne prowadnice boczne zapobiegają przesuwaniu się ładunków na boki
• Można zamówić do następujących serii rolek:

 - Rolka stalowa serii 1200
 - Rolka uniwersalna serii 1700
 - Rolka z napędem stałym serii 3500/3560
 - Rolka grawitacyjna serii 1450

przy podziałce rolek należy zwrócić uwagę, aby zawsze przynajmniej 2 rolki z kołnierzem znajdowały się pod 
ładunkiem

Wymiary

przy zamawianiu podać wymiary a + D.

d
mm

B
mm

s
mm

w
mm

amin
mm

Dmin
mm

50 75 3 8,5 22 22
60 100 3 8,5 22 22
80/89 150 4 18 30 30

Wskazówka dla 
projektanta

Wskazówka dla 
zamawiającego

Pasek PolyVee

Opis produktu

• standardowy pasek: iso 9981; Din 7867
 - elastyczny pasek standardowy
 - Znacznie dłuższy okres żywotności w porównaniu z paskiem o przekroju okrągłym
 - Do 300% większe przeniesienie momentu obrotowego niż w przypadku porównywalnego paska o przekroju okrągłym
 - elastyczny pasek, 1 do 3% naprężenia wstępnego
 - nadaje się również do napędu łuków (tylko paski z podwójnym użebrowaniem)

Dobór produktu
liczba żeber Maks. ciężar ładunku

kg
odstęp pomiędzy rolkami
mm

numer zamówieniowy

2 50 60 h68B
75 h68C
100 h68D
120-125 h68e

3 300 60 h68F
75 h68G
100 h68h
120-125 h68J

a k C e s o R i a  D o  R o l e k
Akcesoria
Akcesoria do 
rolek

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 przegląd rolek transportowych str. 26

Dw

s

B d

A
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Zmienne przedłużenie osi

Opis produktu

• przedłużenia osi mogą zostać wydłużone lub skrócone względem długości standardowej
• Można zamówić do następujących serii rolek:

 - Rolka lekkobieżna serii 1100
 - Rolka stalowa serii 1200
 - Rolka uniwersalna serii 1700

• Można zamówić do następujących wariantów osi:
 - oś z gwintem wewnętrznym
 - oś z gwintem zewnętrznym
 - oś sprężynowa heksagonalna
 - oś frezowana

Możliwe przedłużenia osi zależą od danej wersji osi. prosimy o skonsultowanie się z doradcą technicznym 
firmy interroll. 

przy zmiennym przedłużeniu osi w niektórych przypadkach może nie być zapewnione osiowe oparcie za 
pośrednictwem uszczelki. w przypadku występowania większych sił osiowych, np. przy wypychaniu bocznym, 
należy w razie potrzeby zamontować stosowne konstrukcje zastępcze, np. rurki dystansowe.

Adapter osi 

Opis produktu

• nadaje się do konstrukcji profili z otwartymi otworami wzdłużnymi
• niski poziom hałasów

• konduktywny adapter osi z polioksymetylenu, który montowany jest na nieruchomej osi
• Zwiększa długość w zabudowie

• adaptery osi nie stanowią alternatywy dla osi teleskopowej serii 1700 str. 38
• Rolki wkładane są do profili luzem od góry

Dobór produktu
Ø osi
mm

wymiar zewnętrzny
mm

el
mm

numer 
zamówieniowy

8 11 podz., 11 długi +5 k258
10 sw12 x 8 +4 k247

Wskazówka dla 
zamawiającego

Wskazówka dla 
projektanta

Korzyści

Właściwości

Wskazówka dla 
projektanta

Element antystatyczny

Opis produktu

• kulka mosiężna do usuwania naładowania elektrostatycznego na powierzchni rury
• stałe połączenie pomiędzy stalową rurą a osią
• standardowo we wszystkich rolkach transportowych z rowkami na rurze
• Może zostać zamówiony do wszystkich serii rolek (za wyjątkiem serii 1500) i do wszystkich średnic rury

prosimy o skonsultowanie się z doradcą technicznym firmy interroll.

energia elektryczna musi zostać przeniesiona z osi na profil. Zapewnienie dobrej przewodności pomiędzy osią 
rolki a profilem ramy za pomocą odpowiednich środków leży w gestii inwestora.

Wskazówka dla 
zamawiającego
Wskazówka dla 
projektanta

a k C e s o R i a  D o  R o l e k
Akcesoria
Akcesoria do 
rolek

pozostałe elementy i akcesoria str. 134 przegląd rolek transportowych str. 26
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Kabel przedłużający do RollerDrive EC310

Opis produktu

• stopień ochrony: ip66
• Długość: 2 m
• połączenie: wtykowe po obu stronach

Numer zamówieniowy: 89VN

Kabel do Z-Card

Opis produktu

• wszystkie kable wyposażone są po obu stronach w odpowiednie wtyczki oraz końcówki i są gotowe do 
montażu

Dobór produktu
kabel opis numer 

zamówieniowy
kabel komunikacyjny Z Z-Card do Z-Card 89vC
kabel przyłączeniowy czujnika Do czujnika M8, długość 1 m 89va

Do czujnika M8, długość 2 m 89vB
kabel przyłączeniowy do zasilacza Długość 1 m, otwarte lice 89vJ

a k C e s o R i a  R o l l e R D R i v e
Akcesoria
Akcesoria 
RollerDrive

pozostałe elementy i akcesoria str. 134



168 169www.interroll.com

poRaDnik pRoJektowY i 
speCYFikaCJe MateRiaŁowe
Do czego służy Poradnik projektowy?
poradnik przy projektowaniu wspiera użytkownika w fazie planowania systemu przenośników oraz przy 
wyborze odpowiednich komponentów. poradnik projektowy:

• stanowi pomoc przy wyborze produktu
• zawiera wyczerpujące opisy produktów i materiałów
• służy informacjami o zakresie, kryteriach i granicach ich zastosowania
• wspiera czytelnika w orientacji w katalogu

Do czego służą Specyfikacje materiałowe?
specyfikacje materiałowe stanowią kompendium wiedzy. pozwalają użytkownikowi na szczegółowe zapoznanie 
się z właściwościami zastosowanych w produktach interroll materiałów. informacje te zostały podzielone na 
zestawy tematyczne dotyczące poszczególnych komponentów: rury, łożyska, osie, napędy i tworzywa sztuczne.

Poradnik 
projektowy i 
specyfikacje 
materiałowe
Przegląd

Podstawy planowania Podstawy konstrukcyjne
wymiary transportowanego ładunku str. 170 prostych przenośników str. 206
Ciężar transportowanego ładunku str. 171 łuków str. 212
Materiał, z którego wykonany jest ładunek str. 172 elektrorolek RollerDrive i sterowników str. 218
indywidualne wymagania względem systemu 
przenośników / warunków otoczenia

 
str. 173

Informacje projektowe Specyfikacje materiałowe
platformy str. 174 Rury str. 222
Rury str. 178 Łożyska str. 223

Materiały/okładziny rur str. 179 osie str. 224
Rury z kołnierzami/rowkami str. 183 napędy str. 225

Łożyska str. 186 techniczne tworzywa sztuczne str. 226
napędy str. 188
osie str. 200
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Ciężar transportowanego ładunku

Ciężar transportowanego ładunku wpływa przede wszystkim na:

• Średnicę, odstęp i obciążenie: Ciężar transportowanego ładunku musi być rozłożony na tyle rolek 
nośnych, aby nie zostało przekroczone maksymalne obciążenie jednej rolki. Może to oznaczać, że pod 
transportowanym ładunkiem musi znajdować się więcej niż trzy rolki jednocześnie. im większa średnica 
rury, tym większe obciążenie przenośnika. obciążenie może zostać zwiększone przez przykręcane osie, 
które dodatkowo usztywniają konstrukcję przenośnika i spełniają funkcję belki poprzecznej.

• Napęd: Do produktów interroll możliwy jest dobór szerokiej palety napędów, które muszą być jednak opty-
malnie dopasowane do indywidualnej aplikacji.

nierówne rozłożenie ciężaru ładunku:

• Zasadniczo ciężar transportowanego ładunku/pojemnika powinien być rozłożony jak najbardziej równomier-
nie. im bardziej jest on nierównomierny, tym trudniej zapewnić płynny transport. w przypadku palet należy 
pamiętać, że elementami nośnymi są jedynie te rolki, które znajdują się bezpośrednio pod klockami podpo-
rowymi palet. stąd udział rolek nośnych ogranicza się zazwyczaj do maksymalnie czterech sztuk.

Ile waży  
transportowany 
ładunek?

Jak rozkłada się 
ciężar ładunku?

podstawę planowania stanowią właściwości transportowanego produktu, indywidualne wymagania względem 
linii transportowej oraz warunki otoczenia. aby dobrać optymalne rozwiązanie do danego zapotrzebowania, 
należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Wymiary transportowanego ładunku

Długość i szerokość transportowanego produktu zależy od trzech czynników:

• Przenośnik prosty: im większy stosunek długości do szerokości, tym stabilniejsze wychodzenie ładunku 
z prostego przenośnika. w przypadku małego stosunku długości do szerokości przenośnika koniecznym 
może się okazać podjęcie dodatkowych środków mających na celu stabilizację wychodzenia ładunku z 
prostego przenośnika.

• Długość rolek: Długość rolek odpowiada w normalnym przypadku szerokości transportowanego pro-
duktu + 50 mm, ew. w przypadku dużego ładunku jak np. palet,  + 100 mm. Do łuków należy wybrać rolki 
stożkowe, których długość należy obliczyć osobno (patrz poradnik projektowy, str. 212).

• Odstęp pomiędzy rolkami: aby ładunek był prawidłowo przenoszony, należy tak dobrać odstęp pomiędzy 
rolkami, aby pod jednym ładunkiem zawsze znajdowały się co najmniej trzy rolki transportowe:

im większa wysokość ładunku w stosunku do powierzchni podparcia ładunku, tym bardziej jest on zagrożony 
przewróceniem. przestrzegać następujących zaleceń:

• Jak najbardziej zmniejszyć odstęp pomiędzy rolkami, aby zapewnić spokojny transport z jak największą 
powierzchnią podparcia ładunku.

• Unikać nagłego przyspieszania i hamowania.
• określić w przenośnika ze spadkiem punkt ciężkości ładunku i sprawdzić pod kątem możliwości przewróce-

nia.

Jaka jest 
długość i 

szerokość  
transportowanego 

ładunku?

Jak wysoki jest 
transportowany 

ładunek?
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Indywidualne wymagania względem systemu przenośników

poniższe parametry określają rodzaj twojego przenośnika:

• Maksymalna wydajność na jednostkę czasu
• Geometria ładunku
• Ciężar i materiał ładunku
• Układ sterowania
• warunki otoczenia

podczas transportu ładunków na rolkach wytwarza się zazwyczaj naładowanie elektrostatyczne.

• Wykonanie antystatyczne: aby usuwać naładowanie elektrostatyczne szybko i bez iskier interroll oferuje 
antystatyczne warianty swoich produktów. Rolki, które napędzane są za pomocą rowków, wykonywane 
są standardowo antystatycznie. Za pomocą elementu antystatycznego naładowanie odprowadzane jest 
małoomowo z rury na oś. otwór w profilu, w który wkładana jest rolka lub w którym jest ona przykręcana, 
musi mieć gładką powierzchnię umożliwiającą beziskrowe usuwanie ładunku elektrostatycznego na uziemi-
ony profil boczny. Zapewnienie jej leży w gestii inwestora.

na powstawanie hałasów ma wpływ:

• Napęd: każdy napęd wytwarza dźwięki, ale napędy interroll pracują wyjątkowo cicho. Zasadniczo 
obowiązuje zasada: napęd łańcuchowy wytwarza więcej hałasów niż napęd pasowy typu np. polyvee lub 
napęd na pasek o przekroju okrągłym.

• Materiał i łożysko: niemalże we wszystkich produktach interroll zastosowano pomiędzy elementami meta-
lowymi elementy z tworzywa sztucznego, aby uzyskać maksymalne wygłuszenie hałasów.

wilgotne ładunki lub otoczenie mają wpływ na:

• Materiał i łożysko: Rolki wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe są w normalnych warunkach otocze-
nia optymalnie zabezpieczone przed wilgocią i zabrudzeniami. Jeżeli jednak przenośnik eksploatowany jest 
stale w warunkach mokrych, interroll oferuje łożyska kulkowe i osie wykonane ze stali nierdzewnej.

Zasadniczo rolki transportowe mogą być użytkowane w zakresie temperatur od -28 do +40 °C. określony 
zakres temperatur podany jest w opisie danej serii rolek. w przypadku szczególnych warunków 
temperaturowych prosimy o skonsultowanie się z doradcą technicznym firmy interroll. 

Jaką długością 
lub wydajnością 
ma cechować 
się system 
przenośników?

Czy istnieje 
naładowanie 
elektrostatyczne?

Czy przenośniki 
mają być 
cichobieżne?

Czy przenośniki 
mają być odporne 
na korozję?

Czy przenośniki 
eksploatowane 
są w  
ekstremalnych 
temperaturach?

Materiał, z którego wykonany jest ładunek

Materiał, z którego wykonany jest ładunek, zwłaszcza jego podstawa, wpływa na opór toczny i opór rozbiegu.

• Napęd, średnica i odstęp: twarde materiały, np. pojemniki z tworzywa sztucznego, charakteryzują się 
mniejszymi oporami niż miękkie materiały, np. pudełka kartonowe. Ma to bezpośrednie wpływ na potrzebną 
moc napędu i musi zostać uwzględnione przy kalkulacji. im bardziej miękka podstawa transportowanego 
ładunku, tym większa przy tej samej masie moc napędu w porównaniu do twardego spodu. Zasadniczo 
obowiązuje również zasada, że im bardziej miękki ładunek, tym mniejszą podziałkę rolek należy wybrać.

• Obciążenie i odstępy: Użebrowanie, rowki, listwy lub żłobienia na spodzie ładunku nie stanowią 
większego problemu, o ile przebiegają one równolegle do kierunku jego przenoszenia. w zależności 
od jego struktury, zwłaszcza w przypadku użebrowania poprzecznego, rośnie zapotrzebowanie na moc 
napędu. poprzeczne użebrowanie spodniej części ładunku może negatywnie wpływać na płynność przeno-
szenia, w takiej sytuacji należy ew. dopasować metodą prób i błędów odpowiednią podziałkę rolek.

Z jakiego 
materiału 

wykonany jest 
ładunek?

poDstawY planowania

Poradnik 
projektowy
Podstawy 
planowania



174 175www.interroll.com

Zastosowanie

Do zakresów temperatur poza wartościami granicznymi tworzyw sztucznych
• Do nienapędzanych i napędzanych przenośników
• Do produktów o lekkiej i średniej wadze

Łożyska kulkowe i materiały

sprasowane panewki łożyska i pierścienie wewnętrzne metalowych łożysk kulkowych są hartowane i 
ocynkowane galwanicznie. Forma łożyska kulkowego jest specjalnie przystosowana do rolek i może pracować 
pod większym kątem niż porównywalne precyzyjne łożysko kulkowe. prędkości przenoszenia są jednak 
ograniczone. Dzięki stalowej konstrukcji poziom hałasów jest znacznie wyższy niż w przypadku rolek z denkami 
z tworzywa sztucznego.

Właściwości

platforma 1200 jest specjalnie przystosowana do eksploatacji w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Maks. prędkość przenośnika przy Ø 30 mm 0,3 m/s
Maks. prędkość przenośnika przy Ø 50 mm 0,8 m/s
Maks. obciążenie 1200 n
Zakres temperatur -28 do +80 °C

Dostępne Seria rolek
• Rolka stalowa serii 1200 str. 32
• Rolka stalowa serii 2200 str. 150

Zastosowanie

• Do warunków mokrych i higienicznych
• Do nienapędzanych i napędzanych przenośników
• Do produktów o lekkiej i średniej wadze

Łożyska kulkowe i materiały

Łożyska kulkowe są zaprojektowane jako łożyska ślizgowe i wykonane z tworzywa sztucznego (poliamid lub 
poM + ptFe) z czopem ze stali nierdzewnej. Materiały i powierzchnie pary łożyska są dopasowane do siebie, 
dzięki czemu miejscami łożyska mogą bez smarowania pracować na sucho. wszystkie materiały są nierdzewne. 
przy stosowaniu rur z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej rolki są całkowicie niepodatne na korozję. 

Właściwości

platforma 1500 jest specjalnie przystosowana do eksploatacji w higienicznych warunkach pracy oraz przy 
zagrożeniu korozją. wszystkie denka rolek są zamknięte do wewnątrz, ciecze lub inne substancje nie mogą 
zatem wnikać do wnętrza rolki. Rolki można czyścić dostępnymi w handlu środkami chemicznymi. 

właściwości i zakres zastosowania tworzyw sztucznych patrzstr. 226

Maks. prędkość przenośnika przy Ø 30 mm 0,3 m/s
Maks. prędkość przenośnika przy Ø 50 mm 0,8 m/s
Maks. obciążenie 120 n
Zakres temperatur -10 do +40 °C

Dostępne Seria rolek

• Rolka z łożyskiem ślizgowym serii 1500 str. 36
• omniwheel seria 2500 str. 152

Platforma 1200 
do ekstremalnych 
temperatur

Platforma 
1500 do rolek 
z łożyskiem 
ślizgowym

seria rolek transportowych interroll podzielone są na pięć tak zwanych platform. każda platforma 
charakteryzuje się określonym typem łożyska i określonymi materiałami – są to czynniki kluczowe w odniesieniu 
do działania i możliwości zastosowania.

w obrębie platform obowiązuje reguła:

• Łożyska oraz materiały obudowy łożyska i uszczelnień są te same
• konstrukcja łożysk może się różnić
• warianty tworzone są poprzez kombinację wymiarów osi i rury oraz materiałów

Zastosowanie

• Do przenośników grawitacyjnych
• Dla zapewnienia wyjątkowo lekkiej i cichej pracy rolek
• w wersji ze stali nierdzewnej nadaje się do pracy w warunkach mokrych
• Do produktów o lekkiej i średniej wadze
• nie nadaje się do napędzanych przenośników

Łożyska kulkowe i materiały

Łożyska kulkowe wykonane są z tworzywa sztucznego z kulkami ze stali lub stali nierdzewnej pierścień 
zewnętrzny i stożek łożyska wykonane są z polipropylenu lub poM. Łożyska smarowane są środkiem smarnym 
dopuszczonym do stosowanie ze środkami spożywczymi.

Właściwości

platforma 1100 zapewnia lekką i wyjątkowo cichą pracę rolek w systemach grawitacyjnych przy normalnych 
warunkach otoczenia. 

właściwości i zakres zastosowania tworzyw sztucznych patrzstr. 226

Maks. prędkość przenośnika przy Ø 20 mm 0,1 m/s
Maks. prędkość przenośnika przy Ø 50 mm 0,3 m/s
Maks. obciążenie 350 n
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Dostępne Seria rolek

• Rolka lekkobieżna serii 1100 str. 28
• Rolka serii 2130 str. 146
• Rolka serii 2370 str. 148

Platforma 
1100 do 

nienapędzanych 
przenośników

platFoRMY
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Zastosowanie

• Do nienapędzanych i napędzanych przenośników
• Do wyjątkowo wysokich obciążeń i ciężkich ładunków jednostkowych
• Z denkami ze stali do ekstremalnie wysokich temperatur

Łożyska kulkowe i materiały

Łożyska w wersji standardowej to precyzyjne łożyska kulkowe 6205 2RZ lub 6204 2RZ. wszystkie elementy 
napędowe, takie jak koła łańcuchowe lub głowice pasów zębatych, wykonane są w serii 3600 z wzmacnianego 
włóknem szklanym poliamidu lub poM, w serii 3950 ze stali. obudowa łożyska po stronie nienapędzanej i 
uszczelnienie wykonane są z poliamidu.

Właściwości

platforma 1450 jest przystosowana do najwyższych obciążeń z ciężkimi ładunkami jednostkowymi. Jeden 
wariant przystosowany jest aplikacji w chłodniach.

elementy napędowe z technicznych tworzyw sztucznych zabezpieczone są przed skręcaniem poprzez 
kształtowe połączenie z rurą. w celu zapewnienia optymalnej ochrony korozyjnej głowice napędowe i kołnierze 
ze stali są po zespawaniu z rurą cynkowane galwanicznie. wszystkie spawy są wykonywane obwodowo, a nie 
tylko częściowo.

właściwości i zakres zastosowania tworzyw sztucznych patrz str. 226

Maks. prędkość przenośnika 0,5 m/s
Maks. obciążenie 5000 n
Zakres temperatur wersji standardowej -5 do +40 °C
Zakres temperatur denka ze stali -28 do +40 °C

Dostępne Seria rolek

• Rolka do dużych obciążeń serii 1450 str. 118
• Rolka do dużych obciążeń serii 3600 str. 126
• Rolka do dużych obciążeń serii 3950 str. 130

Platforma 1450 
do najwyższych 
obciążeń

Zastosowanie

Do nienapędzanych i napędzanych przenośników
• Do wyjątkowo cichego transportu z wysokimi prędkościami
• Do produktów o lekkiej i średniej wadze
• Duży zakres możliwych aplikacji

Łożyska kulkowe i materiały

Łożyska to uszczelnione precyzyjne łożyska kulkowe Din 6002 2RZ, 689 2Z i 6003 2RZ. wszystkie łożyska 
kulkowe smarowane są środkiem smarnym nie zawierającym silikonu i są mocno osadzone w denku rolki dzięki 
specjalnej krawędzi. Łożysko kulkowe 6002 2RZ jest również dostępne w wersji smarowanej olejowo, a także w 
wersji ze stali nierdzewnej. 

Zintegrowane uszczelnienie z polipropylenu zamocowane jest w wewnętrznym pierścieniu i posiada trzy 
funkcje:

• Łożysko kulkowe zabezpieczone przed brudem i wodą rozbryzgową
• wyrównanie średnicy osi i pierścienia wewnętrznego łożyska kulkowego
• przenoszenie sił osiowych na łożysko kulkowe

Właściwości

platforma 1700 jest przystosowana do dużych obciążeń przy niskim poziomie hałasów i zapewnia najwyższą 
elastyczność. koncepcja łożyska na denku z poliamidu, precyzyjne łożysko kulkowe i uszczelnienie z 
polipropylenu lub poM składa się rolkę ekstremalnie cichą, która jednocześnie radzi sobie z dużymi obciążeniami. 
Denka rolek i głowice napędu pasowego są w standardowym wykonaniu kształtowo osadzone w rurze. 
szczególnym wariantem platformy 1700 jest stożkowa oś teleskopowa, która łączy zalety osi z gwintem 
wewnętrznym i osi sprężynowej heksagonalnej (patrz warianty osi sprężynowej heksagonalnej str. 202).

właściwości i zakres zastosowania tworzyw sztucznych patrzstr. 226

Maks. prędkość przenośnika 2,0 m/s
Maks. obciążenie 3000 n
Zakres temperatur -5 do +40 °C

Dostępne Seria rolek

• Rolka uniwersalna serii 1700 str. 38
• Rolka uniwersalna serii 1700 light str. 18
• Rolka stożkowa serii 1700kXo str. 46
• Rolka z napędem stałym serii 3500 str. 50
• Rolka stożkowa serii 3500kXo str. 58
• Rolka stożkowa serii 3500 kXo light str. 22
• Rolka z napędem stałym serii 3560 str. 62
• Rolka akumulacyjna serii 3800 str. 66
• Rolka akumulacyjna z podwójnym sprzęgłem serii 3860 str. 74
• Rolka akumulacyjna z podwójnym sprzęgłem serii 3870 str. 78
• RollerDrive 24 v DC str. 82

Platforma 1700 
do aplikacji  

uniwersalnych

platFoRMY
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Okładziny

aby powierzchnię rury optymalnie przystosować do określonych aplikacji, zaleca się zastosowanie określonej powłoki:

• Rękaw (pvC i pU)
• otulina gumowa
• hartowana powierzchnia rury
• polerowana rura ze stali nierdzewnej

Zastosowanie

• Do wyjątkowego skutecznego wygłuszania hałasów
• Jako ochrona wrażliwych ładunków
• Do znacznie lepszego pobierania i rozdzielania ładunków
• Do rolek od Ø 30 mm do maks. 1700 mm długości
• nadaje się tylko do ocynkowanych rur stalowych i rur ze stali nierdzewnej

Technologia

Rura wstrzeliwana jest w rękaw, nie jest on zatem naklejany. Gotowa rolka wsuwana jest za pomocą 
pneumatycznego pistoletu w rozszerzony sprężonym powietrzem rękaw. następnie rękaw przycinany jest na 
długość rury lub na podane wymiary (a - D). Również rolki z przyspawanym napędem mogą zostać pokryte 
rękawem z pvC, o ile średnica napędu nie jest 10 mm większa niż rura nośna.

Właściwości
• lepszy transport ładunku dzięki znacznie wyższemu współczynnikowi tarcia powierzchni pvC w porówna-

niu z powierzchnią stalową
• wyższa prędkość obwodowa dzięki większej średnicy zewnętrznej i tym samym lepsze rozdzielanie 

ładunków przy takiej samej prędkości obrotowej

Materiał Miękkie pCv
substancje pomocnicze
Bez udziału silikonu i halogenów
nie nadaje się się do zastosowań w przemyśle spożywczym i 
brak właściwości przewodzenia

odporność nieodporny na działanie oleju i benzyny
twardość 63 ± 5 shore a 
kolor szary, Ral 7037, matowy
Ø rury 30, 40, 50, 60, 80 mm
Grubość ścianki 2 mm, 5 mm
Zakres temperatur -25 do +50 °C

niebezpieczeństwo pęknięcia w niskich temperaturach ok. -30 °C

Wskazówki dotycząca zamawiania
Jeżeli rękaw ma nie pokrywać całej długości rury, należy przy składaniu zamówienia podać indywidualne 
wymiary rękawa. na przykład często konieczna jest wolna przestrzeń na rowki, pasy napędowe, itp. Jeżeli nie 
zostaną podane żadne inne wymiary, rękaw zostanie przycięty tak, że pokryje całą długość rury. 
Minimalna szerokość rękawa wynosi 50 mm, aby zapewnić jego prawidłowe osadzenie. w niektórych 
przypadkach należy wybrać większą szerokość, jeżeli siły osiowe oddziaływują na rękaw, np. przy przesunięciu 
poprzecznym lub bocznych wejściach.

Rękaw z PVC 

Materiały

Materiał, z którego wykonana jest rura i jej średnica określają obciążenie i funkcjonalność rolek. poniżej 
przedstawiamy charakterystykę oraz opis zalet i wad takich materiałów takich jak stal, aluminium i tworzywo 
sztuczne. 

• najtwardszy i najbardziej sztywny materiał w porównaniu z pozostałymi
• Możliwa ochrona przed korozją poprzez ocynkowanie lub stal nierdzewną
• koła łańcuchowe i kołnierze można dospawać

Rury stalowe tworzące korpusy rolek interroll wykonane są zgodnie z normami Din en 10305+1 i Din en 
10305-3 o ograniczonej tolerancji (wartości zadane przez interroll).

Inne warianty: rury z rowkami, rury z elastyczną powłoką w formie rękawa, rury gumowane, rury o hartowanej 
powierzchni, rury z nierdzewnej stali polerowanej

w przypadku przenośników taśmowych stykanie się wiórowanych spoin na rurach stalowych z taśmą może 
powodować hałasy. interroll zaleca przetestowanie danej aplikacji przez wykonawcę projektu. 

• Znacznie mniejszy ciężar w porównaniu z rurą stalową
• odporność na korozję

Rury aluminiowe posiadają w porównaniu z rurami stalowymi nieco mniejszą twardość i około jedną trzecią ich 
sztywności. ich ciężar stanowi jednak tylko 36% ciężaru rury stalowej.

Rury aluminiowe do Ø 30 mm włącznie posiadają eloksalowaną powierzchnię. Rury aluminiowe o Ø 50 mm nie 
są eloksalowane i nie mogą odprowadzać naładowania elektrostatycznego przez połączenie z osią rolki. 

• wyciszające hałas
• wysoka odporność na uderzenia
• niewielki ciężar
• odporność na korozję
• Łatwe czyszczenie

Rury z tworzywa sztucznego są w porównaniu z rurami stalowymi o tej samej średnicy znacznie mniej odporne 
na duże obciążenia.

od Ø 30 mm podzespoły łożyska są połączone kształtowo z rurą, dzięki czemu zapewnione jest ich 
niezawodne osadzenie.

Stal

Aluminium

PVC 

RURY
Informacje 
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• Właściwości

• Znacznie wyższa obciążalność niż w przypadku rękawów
• niezwykle małe tolerancje średnicy
• odporność chemiczna w zależności od zastosowania

twardość 65 ± 5 shore a
odporność

oleje/smary, benzyna -
alkalia +
aromaty -
ketony +
kwasy +

kolor Czarny
Ø rury 30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Grubość ścianki 2, 3, 4, 5 mm
tolerancja Ø (szlifowanej) +0,50 mm / -0 mm
Zakres temperatur do +100 °C:

Zastosowanie 

• przy intensywnej eksploatacji rolek z rury stalowej np. na skutek transportu stalowych pojemników
• Do rolek do maks. 2600 mm długości

Technologia

powierzchnia rury hartowana jest metodą węgloazotowania niskotemperaturowego. Grubość powłoki wynosi 
ok. 10 do 20 µm. hartowana powierzchnia jest matowa, jasnoszara i bez zgorzelin. Dodatkowe szlifowanie jest 
zbędne i nie jest oferowane przez firmę interroll.

Denka rolek posiadają w przypadku grubości ścianek rury do 1,5 mm obwodowe zawinięcia obrzeży, przy 
większych grubościach stosowane są denka rolek z prostym osadzeniem.

Właściwości

• powierzchnie odporne na zużycie
• wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
• Dobre właściwości poślizgu
• wysoka odporność temperaturowa
• odporność na rozciąganie
• Dobra odporność na korozję
• nie nadaje się do ocynkowania

Test twardości

test twardości warstw węgloazotowanych niskotemperaturowo następuje według vickersa (hv). Jako 
obciążenie próbne sprawdziło się 50 n (hv5), wyższe obciążenia kontrolne prowadzą do zafałszowania 
wartości pomiarowych, ponieważ twardość rdzeniowa silnie oddziaływuje na wyniki próby. twardość w części 
brzegowej wynosi 10 - 20 µm ok. 650 - 700  hv1 (57 - 60 hRC).

Hartowane 
powierzchnie 
rury

Zastosowanie

• Do tłumieniach hałasów, zwłaszcza w przypadku stalowych pojemników
• Jako ochrona wrażliwych ładunków
• Do nieco lepszego pobierania i rozdzielania ładunków
• Do rolek o Ø 50 mm do maks. 1700 mm długości 
• nadaje się tylko do ocynkowanych rur stalowych i rur ze stali nierdzewnej

Technologia

Rura wstrzeliwana jest w rękaw, nie jest on zatem naklejany. Gotowa rolka wsuwana jest za pomocą 
pneumatycznego pistoletu w rozszerzony sprężonym powietrzem rękaw. następnie rękaw przycinany jest na 
długość rury lub na podane wymiary (a - D).

Właściwości

• Znacznie twardszy niż rękaw z pvC
• nieco transport ładunku dzięki znacznie wyższemu współczynnikowi tarcia powierzchni pU w porównaniu z 

powierzchnią stalową
• wyższa prędkość obwodowa dzięki większej średnicy zewnętrznej i tym samym lepsze rozdzielanie ładunków

Materiał poliuretan, bez plastyfikatorów, stabilizatorów
Bez udziału silikonu i halogenów
nadaje się do środków spożywczych (wg FDa)

odporność odporny na działanie oleju i tłuszczu
twardość 75 ± 5 shore a
kolor Czarny, Ral 9005, błyszczący
Ø rury 50 mm
Dopuszczalna odchyłka 
Ø wewnątrz

47 ±1,00 mm

Grubość rękawa pU 2 mm
Dopuszczalna odchyłka od 
grubości

2 +0,30 mm / -0 mm

Zakres temperatur -25 do +80 °C

Zastosowanie

• Do tłumienia hałasów
• Jako ochrona ładunków o średniej i ciężkiej wadze
• Do lepszego pobierania i rozdzielania ładunków
• Do wysokich obciążeń
• Do zastosowań wymagających wysokiej odporności na ścieranie, precyzyjnych powierzchni
• Do rolek o jasnej, gładkiej, oszlifowanej powierzchni do maks. 1250 mm

Technologia

powłoka gumowa nanoszona jest metodą wulkanizacji, na skutek której powstaje mocne połączenie otuliny 
(nBR) z rurą. tworzy się wysoce odporna na ścieranie, precyzyjna powierzchnia. występy rur lub głowice 
napędowe chronione są czarną powłoką przed korozją.

Rękaw z PVC

Otulina gumowa

RURY
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Właściwości

powłoka cynkowa nanoszona galwanicznie jest tymczasową ochroną przed korozją, zarówno cynku jak 
i żelaza. Czas aktywności tej ochrony zależy od mechanicznego i termicznego obciążenia. ocynkowane 
powierzchnie są wrażliwe na zadrapania i tarcia. Uszkodzenia mogą powodować punktową korozję.

Unikać należy gwałtownych zmian temperatury, które mogłyby wywołać wewnętrzne naprężenia. ponadto wraz 
z rosnącą temperaturą spada odporność na korozję. 

aby ograniczone działanie ochronne powłoki cynkowej zachować, należy np. na czas transportu morskiego, 
zastosować specjalne opakowanie. przy dłuższym składowaniu należy również podjąć odpowiednie środki. 
ocynkowanie nie nadaje się do użytku ze środkami spożywczymi.

powierzchnia z ocynkowaniem i pasywacją wchodzi w reakcję z: 

• wilgotnym powietrzem
• kwaśnym otoczeniem (spaliny, sole, kwasy w drewnie, itd.)
• substancjami zasadowymi (wapno, kreda, środki czyszczące, Co2)
• potem na dłoniach
• roztworami innych metali (miedź, żelazo, itp.)

Grubość powłoki 6 do 15 µm
pasywacja Dodatkowa niebieska pasywacja (bez chromu vi)
Zastosowane normy Din en 12329

Din 50961
powłoka spełnia wymogi dyrektywy Rohs

Zakres temperatur -40 do +200 °C

Zastosowanie

• ochrona antykorozyjna o długiej żywotności
• agresywne warunki otoczenia 
• Mokre otoczenie

Właściwości

Rury ze stali nierdzewnej posiadają trwałą ochronę przed korozją i przedłużoną odporność chemiczną. 

Ø rury  30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Materiał 1.4301 (X5Crni18-10)

Rury ze stali 
nierdzewnej

Zastosowanie

• Do ujednolicenia wyglądu powierzchni
• Do optymalizacji transportu ładunków
• trwałe zabezpieczenie antykorozyjne

Technologia

przycięte rury szlifowane są szlifierką taśmową z boku, przez co uzyskiwana jest równomiernie wypolerowana 
powierzchnia. poprzez polerowanie zwiększa się szorstkość powierzchni, dzięki czemu poprawia się siła uciągu 
przenośnika. na tolerancje lub dokładność obrotu nie ma to wpływu.

Właściwości

polerowanie usuwa różnice w kolorze powierzchni i gładkości, a także nadruki oznakowań materiału.

Ø rury  30, 40, 50, 60, 80, 89 mm
Maks. długość referencyjna do Ø 50 mm 1500 mm
Maks. długość referencyjna do Ø 50 mm 1000 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

Możliwość zabezpieczenia antykorozyjnego to:

• Cynkowanie powierzchni stalowych
• Rury ze stali nierdzewnej jako wyjątkowo trwała ochrona

Zastosowanie

• ekonomiczna ochrona przed korozją
• Do normalnych i suchych pomieszczeń
• w ograniczonym stopniu również do pracy w warunkach solnych i mokrych, np. w obrębie portów lub w 

krajach tropikalnych
• w ograniczonym stopniu nadaje się do transportu mokrych ładunków

Technologia

powierzchnia materiału pokrywana jest galwanicznie warstwą cynku (w procesie elektrolizy). poprzez 
elektrolizę wytwarzana jest ekstremalnie równomierna, cienka powłoka. Cały proces obejmuje obróbkę 
wstępną, cynkowanie, pasywację i suszenie.

Polerowana 
rura ze stali 
nierdzewnej

Ocynkowanie

RURY
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Rury z rowkiem
• przeznaczone są do transportu z napędem przenoszonym za pomocą pasków okrągłych

Rowki pełnią funkcję bieżni prowadzącej pasek okrągły poniżej powierzchni rury. w przypadku napędu za 
pomocą pasków okrągłych rozróżnia się opasanie od jednej rolki do następnej oraz opasanie współpracujące z 
napędzanym wałem, biegnącym pod rolkami przez całą długość przenośnika (system line shaft, wałek królewski).

Firma interroll zaleca do napędzania za pomocą pasków okrągłych rolki uniwersalne seria 1700 z rowkiem:

• antystatyczne rolki transportowe
• Maks. siła uciągu paska okrągłego 300 n
• Ze względu na małą siłę uciągu paska okrągłego maksymalna nośność rolki transportowej z rowkiem wyno-

si 300 n
• Maksymalna nośność rolki jest mniejsza dla rolek o długości powyżej 1400 mm
• w przypadku napędów z użyciem pasków okrągłych firma interroll zaleca stosowanie rolek w wersji zabez-

pieczonej przed skręceniem np. wyposażonych w oś z gwintem wewnętrznym

Rowki mogą zakłócać równobieżność ruchu obrotowego rolek. aby zapewnić precyzyjne zachowanie 
równobieżności ruchu obrotowego rolek (str. 209) firma interroll zaleca stosowanie rolek transportowych z 
głowicą do pasków o przekroju okrągłym lub głowicą napędową polyvee, w którą wyposażone są rolki z 
napędem stałym serii 3500.  

 informacje na temat standardowych pozycji rowków na rurze rolki, patrz str. 43.

Rury z kołnierzami
• Zapobiegają zsuwaniu się ładunków na bok

aby zapewnić stabilność prowadzenia bocznego wszystkie kołnierze zespawane są na całym obwodzie 
wewnętrznym z rurą rolki.

należy tak dobrać liczbę kołnierzy i rozstaw rolek, aby ładunek był zawsze prowadzony przez minimum 
dwie rolki.

Ø rury  50, 60, 80, 89 mm

RURY
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Kulkowe łożyska precyzyjne wg DIN 625, ze stali nierdzewnej
• Budowa i obciążalność podobne jak w kulkowych łożyskach precyzyjnych, zgodnych z normą Din 625
• wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję
• typ 6002 2RZ jest praktycznie zawsze dostępny

Kulkowe łożyska precyzyjne ze stali nierdzewnej (6002 2RZ)

Materiał pierścienie i kulki ze stali szlachetnej, materiał 1.4125 (X105CrMo17), 
charakterystyka wg aisi 440C
twardość: 56 ± 2 hRC, koszyczki łożyskowe z poliamidu

luz łożyskowy C3
Uszczelnienie 2RZ Bezdotykowe uszczelnienie 2-wargowe wykazujące efekt labiryntu, wykonane 

ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego 
(nBR).

smarowanie smar wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +177 °C

wiele rolek transportowych może być wyposażone w różne rodzaje łożysk. w dalszej części dokumentacji 
opisane są tylko stosowane przez firmę interroll kulkowe łożyska precyzyjne.

Dalsze informacje na temat poszczególnych podzespołów łożyskowych (łożysko kulkowe wraz z osłoną łożyska 
i uszczelką) zamieszczono w rozdziale platformy (str. 174) oraz w sekcji specyfikacje materiałowe w rozdziale 
Łożyska (str. 223).

wszystkie stosowane kulkowe łożyska precyzyjne poza łożyskami typu 689 są wykonane w wersji 2RZ:

pracujące bezdotykowo, tworzące ciasną szczelinę stalowe tarcze uszczelniające gwarantują optymalny 
rozbieg rolki. wzmocnione blachą stalową uszczelki gumowe (nBR) pod wpływem obciążenia przylegają od 
strony zewnętrznej do pierścienia wewnętrznego i zapewniają znakomitą jakość uszczelnienia typu Rs. 

wersja smarowana olejem obraca się szczególnie lekko i wykazuje tylko minimalne opory ruchu.

Łożyska precyzyjne wg normy DIN 625
• standardowe łożysko kulkowe zwykłe, typoszereg 60 i 62, zgodne z normą Din
• wysoka obciążalność i żywotność
• precyzyjne prowadzenie kulek
• wysoka odporność termiczna
• Cicha praca

niezależnie od wymogów normy Din 625 wszystkie precyzyjne łożyska kulkowe firmy interroll zostały 
zaprojektowane z myślą o optymalnym, długim i niezawodnym działaniu. specyfikacja łożyska obejmuje między 
innymi luz łożyskowy, smarowanie i uszczelnienia.

Kulkowe łożyska precyzyjne, smarowane (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

Materiał pierścienie i kulki ze stali chromowej, materiał 100Cr6
twardość: 61 ± 2 hRC, koszyczki łożyskowe z metalu

luz łożyskowy C3
Uszczelnienie 2RZ Bezdotykowe uszczelnienie 2-wargowe wykazujące efekt labiryntu, wykonane 

ze wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego 
(nBR). 

Uszczelnienie 2Z Bezdotykowe tarcze osłonowe z blachy stalowej 
smarowanie smar wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +177 °C

Kulkowe łożyska precyzyjne, olejone (6002 2RZ)

Materiał pierścienie i kulki ze stali chromowej, materiał 100Cr6
twardość: 61 ± 2 hRC, koszyczki łożyskowe z metalu

luz łożyskowy C3
Uszczelnienie 2RZ Bezdotykowe uszczelnienie 2-wargowe wykazujące efekt labiryntu, wykonane ze 

wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (nBR). 
smarowanie olej wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +80 °C

ŁożYska
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transportowych. Maksymalny luz pionowy wynosi 0,5 mm.

napędzająca stacja silnikowa powinna być tak umiejscowiona, aby fragment cięgnowy łańcucha był możliwie 
krótki. Zaleca się też wyposażenie stacji silnikowej dodatkowo w urządzenie do regulacji naprężenia łańcucha. 
Rolki zwrotne, które oprócz obciążenia ładunkiem przenoszą również siły przekazywane przez napęd 
łańcuchowy, należy w razie potrzeby osobno sprawdzić pod kątem dopuszczalnej obciążalności łożysk. 
Długość napędzanej linii transportowej ograniczana jest przez dopuszczalne obciążenie niszczące łańcucha, 
wzgl. przez ciężar transportowanego ładunku. 

w przypadku napędów stycznych rozstaw rolek można wybrać dowolnie. w porównaniu z napędem 
przekazywanym z rolki na rolkę, montaż i demontaż rolek napędzanych stycznie jest dużo łatwiejszy.

Napęd opasujący

ten rodzaj napędu charakteryzuje się tym, że każda rolka jest połączona z następną za pomocą łańcucha. 
Dlatego rolki transportowe posiadają głowice napędowe z dwoma kołami łańcuchowymi, które z kolei wymagają 
zastosowania większych osłon, niż w przypadku napędu stycznego. 

prowadzenie łańcucha nie jest wymagane. wartości tolerancji dla rozstawu rolek są bardzo niewielkie, 
ponieważ zależą bezpośrednio od podziałki łańcucha. Maksymalna długość linii transportowej napędzanej 
jednym silnikiem ograniczana jest przez dopuszczalne obciążenie niszczące łańcucha. Fragment łańcucha 
znajdujący się w pobliżu silnika narażony jest przy tym na największe obciążenia. Zakresy tolerancji dla 
podziałki rolek t oraz dla obciążenia niszczącego zamieszczono w poniższej tabeli. 

podziałka łańcucha
"

p
mm

tolerancja dla t
mm

obc. niszczące
n

3/8 9,52 0 do -0,4 9100
1/2 12,70 0 do -0,5 18 200
5/8 15,88 0 do -0,7 22 700
3/4 19,05 0 do -0,8 29 500
1 25,40 0 do -1,0 58 000

aby możliwie ograniczyć siły działające na łańcuch, stacja napędowa powinna się znajdować na środku całego 
napędzanego odcinka. Dodatkowo przy projektowaniu stacji napędowej należy pamiętać o tym, aby opasanie 
kół łańcuchowych wynosiło min. 180° oraz aby istniała możliwość skorygowania naciągu łańcucha.

w przypadku napędów należy rozróżnić między medium przenoszącym napęd i sposobem jego przenoszenia.

w charakterze medium przenoszącego napęd na rolki firma interroll oferuje:

• Łańcuch
• pasek zębaty
• polyvee pasek (pasek klinowy żebrowany)
• pasek o przekroju okrągłym
• pas płaski

w charakterze napędu silnikowego, wbudowanego w rolkę transportową firma interroll oferuje napęd 
RollerDrive 24 v DC.

Zasadniczo możliwe są dwa rodzaje przenoszenia siły napędowej:

• Styczne: poprzez medium umiejscowione i pracujące obok przenośnika na całej jego długości
• Opasujące: od jednej rolki do następnej

oba rodzaje napędu można wykonać w wersji ciernej i stałej.

poniżej zostaną omówione poszczególne rodzaje napędów i ich właściwości.

Możliwości napędu rolek transportowych

Łańcuch jest w dziedzinie techniki transportowej sprawdzonym środkiem umożliwiającym napędzanie rolek 
i innych elementów transportujących. wyróżnia się odpornością i długim okresem użytkowania oraz jest 
niewrażliwy na zabrudzenie i wpływy otoczenia. Za pomocą łańcucha można przenosić nawet bardzo duże 
moce napędu.

Łańcuchy wymagają konserwacji i pracują względnie głośno. należy je regularnie smarować, aby zapewnić im 
optymalny okres żywotności. Ze względu na szybko rosnącą charakterystykę hałasu nie zaleca się stosowania 
prędkości powyżej 0,5 m/s. 

Napęd styczny

napędy styczne wyróżniają się wysokim stopniem sprawności i prostą konstrukcją. 

Długości referencyjnej w zabudowie są mniejsze niż przy napędzie przenoszonym z rolki na rolkę, 
ponieważ głowica napędowa składa się jedynie z koła łańcuchowego. Jeden łańcuch napędza wszystkie 
rolki transportowe w danym ciągu. Łańcuch jest naprowadzany bardzo precyzyjnie na koła łańcuchowe za 
pośrednictwem prowadnicy profilowej wykonanej ze specjalnego tworzywa sztucznego.

koła łańcuchowe zamontowane są na stałe na rolkach transportowych. Zęby kół łańcuchowych zachodzą 
do wnętrza łańcucha i przenoszą na daną rolkę tylko tę część mocy napędu, która jest niezbędna do 
jej poruszania. Łańcuch może być prowadzony wzdłuż przenośnika od dolnej lub górnej strony rolek 
transportowych, do wyboru. Bardzo ważne jest dokładne ustawienie prowadnicy łańcucha w stosunku do rolek 

Łańcuch
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w technice transportu wewnętrznego można stosować tylko paski polyvee z elastycznym kordem. paski te 
są wystarczająco rozciągliwe i łatwe w zamontowaniu. elastyczność kordu daje możliwość przezwyciężenia 
tolerancji wycięć bocznych i zastosowania pasków polyvee na łukach. 

paski polyvee posiadają wiele zalet w porównaniu z paskami okrągłymi. wyższy o nawet 300 % moment 
obrotowy pozwala na przeniesienie mocy napędu na rolki w sposób bardzo równomierny. to z kolei skraca 
drogę przyspieszania i hamowania.

paski polyvee umożliwiają również bezpieczną akumulację ładunków na łuku przenośnika. Dzięki znakomitemu 
przenoszeniu momentu obrotowego transportowany ładunek daje się z łatwością wprawić ponownie w ruch, 
niezależnie od tego, czy zatrzymanie nastąpiło na elemencie napędowym, czy nie. 

na podobnej zasadzie działają paski polyvee w przenośnikach wznoszących i opadających. tutaj szczególnie 
ważne jest równomierne przeniesienie momentu obrotowego na wszystkie rolki transportowe, co ma na celu 
zapewnienie transportowanemu ładunkowi możliwie dużej napędzanej powierzchni podparcia. Zastosowanie 
rur z otuliną z pCv pozwala na konstruowanie przenośników o wysokiej niezawodności.

Dzięki zwartej konstrukcji głowica rolek polyvee umożliwia umieszczenie elementów przenoszących napęd 
bardzo blisko prowadnicy profilowej. w efekcie pozostaje więcej miejsca na transportowany ładunek przy takiej 
samej szerokości przenośnika. ponieważ pasek nie styka się z ładunkiem, nie występuje zjawisko bocznego 
przesuwania nawet bardzo lekkich ładunków, które transportowane są zawsze pod kątem prostym do rolek. 

• elastyczne paski standardowe, naciąg montażowy 1 do 3 %
• kształt pJ; iso 9982; Din 7867; podziałka 2,34 mm
• Możliwość stosowania pasków posiadających do 4 żeber (2 x 4 żebra + jeden rowek dystansu)

paski polyvee stosowane są w technice transportu wewnętrznego tylko w napędach opasujących, ponieważ 
napędy styczne nie pozwalają na uzyskanie odpowiedniego przeniesienia momentu obrotowego. 

Napęd opasujący

Ze względu na większy naciąg montażowy pasków polyvee w porównaniu z paskami okrągłymi firma interroll 
zaleca stosowanie specjalnego narzędzia montażowego przy instalacji rolek.

PolyVee Pasek 
(pasek klinowy 
żebrowany)

paski zębate nie wymagają konserwacji i charakteryzują się cichą pracą. nie wymagają smarowania i korekt 
naprężenia.

Muszą one jednak posiadać bardzo precyzyjną podziałkę zębów, gdyż ich kształt jest ściśle dopasowany 
do profilu głowicy napędowej. w innym przypadku okres żywotności drastycznie się zmniejsza. tolerancje 
wycięć w profilach pasków czasami znacznie się różnią, zależnie od producenta paska. Firma interroll zaleca 
zasięgnąć informacji bezpośrednio u producenta na temat dokładnych wartości tolerancji. 

paski zębate stosowane są w technice transportu pojemników stosunkowo rzadko, gdyż ze względu na budowę 
paska ich sprawność jest względnie niska i większość mocy napędowej zużywana jest bezpośrednio przez 
pasek. paski zębate stosowane są przede wszystkim do transportu palet lub w przemyśle samochodowym do 
transportu specjalnych elementów ekspozycji produktu. w tych przypadkach mały stopień sprawności paska, w 
porównaniu z całkowitą mocą zużywaną przez napęd, nie odgrywa praktycznie roli. 

paski zębate zasadniczo nie nadają się do stosowania na łukach. 

Napęd styczny

styczne stosowanie pasków zębatych powinno ograniczać się do względnie małych mocy. należy zadbać 
o to, aby pasek dociskany był przez specjalną prowadnicę w bezpieczny sposób do głowicy napędowej. 
w przypadku zastosowań stycznych stopień sprawności paska jest dużo wyższy niż w wersji z napędem 
opasującym.

Napęd opasujący

paski zębate stosowane są w zazwyczaj w napędach opasujących. pozwala to na połączenie dużych 
momentów obrotowych z dużymi prędkościami. wadą ich jest podatność na zabrudzenia i wysokie wymagania 
dotyczące precyzji wykonania wycięć bocznych paska.

Pasek zębaty
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Napęd opasujący z wałkiem królewskim

Jest to również bardzo rozpowszechniony sposób stosowania pasków okrągłych. w tym przypadku cały 
przenośnik wprawiany jest w ruch za pomocą wału napędowego, biegnącego pod rolkami, pod kątem prostym 
do nich. na wałku królewskim zamocowane są specjalne krążki. krążki te napędzają wszystkie rolki za pomocą 
pasków okrągłych, skręconych o 90°. w tym przypadku każda rolka ma z reguły tylko jeden rowek (okrągłe 
wgłębienie). krążki mogą być połączone z wałkiem królewskim w sposób stały lub luźny. 

połączenie luźne pozwala na konstruowanie przenośników niskonaporowych. należy zwracać uwagę na to, 
aby paski okrągłe nigdy się nie ślizgały, gdyż skraca to znacznie ich żywotność. Jest to też powód, dla którego 
w segmentach akumulacyjnych krążki nie mogą być na stałe połączone z wałkiem królewskim.

pasy płaskie stosowane są często jako napęd przenośników rolkowych, ponieważ ich montaż jest prosty i 
prawie nie wymagają one konserwacji.

napęd opasujący z użyciem pasów płaskich się nie sprawdza.

Napęd styczny

pasek płaski biegnie pod przenośnikiem rolkowym i przez rolki dociskowe dociskany jest do rolek 
transportowych. Rolki dociskowe rozstawione są maksymalnie co cztery rolki transportowe. Rolki dociskowe 
prowadzą również pas na drodze powrotnej. 

w przypadku transportu z naporem akumulacyjnym wysokość montażu rolek dociskowych musi być dobrana 
szczególnie dokładnie, tak aby pasek płaski mógł się po nich ślizgać nie ścierając się zbytnio i nie powodując 
nadmiernego zużycia rolek.

w przypadku pasów płaskich należy wykonać ok. 1 % naciągu montażowego za pomocą urządzenia 
naciągowego. napęd stanowi zazwyczaj silnik przekładniowy prądu zmiennego, umieszczony pod 
przenośnikiem. 

Moc napędu w wielu przypadkach przenoszona jest sprawniej, jeżeli kąt opasania przez pasek płaski bębna 
napędowego na silniku zostanie zwiększony przy użyciu rolek zwężających jego bieg.

Rolki transportowe nie wymagają stosowania specjalnych głowic napędowych; można stosować gładkie rury rolek.

Pas płaski

narzędzie montażowe znacznie usprawnia zakładanie pasków, ponieważ umożliwia ustawienie prawidłowego 
dystansu rolek jednym ruchem ręki.

Z powodu dużej siły uciągu paski polyvee muszą być zabezpieczone przed przypadkowym włożeniem części 
ciała, np. poprzez zastosowanie osłon lub zamknięcie szczeliny między rolkami. 

Zasadniczo stosuje się dwie wersje pasków polyvee:

• Dwużebrowy polyvee pasek do transportu ładunków poniżej 50 kg z prędkością 0,6 do 2 m/s. Maksymalna 
liczba rolek biernych wynosi 20. Ładunek może się zatrzymywać również na rolkach biernych.

• trójżebrowe paski polyvee do transportu ciężkich ładunków. paski trójżebrowe w pełni wykorzystują moc 
napędu i są przystosowane do pracy z długimi przenośnikami, a także do pracy na odcinkach ze wzniosem.

w przypadku przenośników polyvee posiadających więcej niż 15 rolek transportowych występuje 
zjawisko spadku liczby obrotów o jeden obrót na minutę na każdej rolce. Ma to przyczyny geometryczne: 
przemieszczenie włókien neutralnych w paskach polyvee powoduje, że pod wpływem obciążenia występuje 
coś w rodzaju przełożenia z rolki na rolkę. spadek liczby obrotów jest uwarunkowany systemowo i nie jest 
spowodowany wzrastającym zużyciem podzespołów. 

paski okrągłe stanowią bardzo rozpowszechnioną metodę przenoszenia momentu obrotowego w technice 
transportowej. są one łatwe w obsłudze i montażu oraz niedrogie. ich wadą jest niewielkie przenoszenie mocy i 
względnie krótki okres żywotności.

paski okrągłe w wersji opasującej mogą przenosić napęd na dwa sposoby:

• od jednej rolki do następnej
• przy udziale wałka królewskiego

Napęd styczny

Rolki transportowe stosowane w przenośnikach prostoliniowych nie wymagają elementów napędowych. pasek 
okrągły pracuje przylegając bezpośrednio do rury rolki. Dzięki sile ciężkości rolki opierają się na pasku, który 
wprawia je w ruch obrotowy. przenoszona moc jest relatywnie niewielka. w stacji silnikowej należy uwzględnić 
element napinający. 

Ze względu na symetrię przekroju poprzecznego paski okrągłe można stosować do napędu segmentów 
łukowych przenośnika. w tym celu należy zamontować rolki zwrotne, których zadaniem jest doprowadzenie 
paska do wszystkich pozostałych rolek oraz prowadzenie go z powrotem.

Napęd opasujący przenoszony z rolki na rolkę

Jest to najczęściej spotykana forma zastosowania pasków okrągłych. każdy z pasków łączy ze sobą zawsze 
dwie rolki transportowe. poruszają się one zazwyczaj w rowkach (okrągłych wgłębieniach) rolki. ich montaż jest 
łatwy i nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi. przy ustawianiu przenośnika należy pamiętać o tym, że 
transportowany ładunek powinien zawsze mieć bezpośredni kontakt z jedną rolką napędową, np. elektrorolką 
RollerDrive. 

Pasek o 
przekroju 
okrągłym
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poniższe rysunki obrazują dwa przykłady sterowania ruchem ładunku w strefach.

w trybie startu jednoczesnego układ sterowania komunikuje się z jedną strefą przednią i jedną tylną.

B C D

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

1 strefa 1 otrzymuje sygnał startu.
2 pojemnik a opuszcza ten odcinek przenośnika.
3 strefa 2 otrzymuje sygnał startu od strefy 1, pojemnik B przemieszcza się do strefy 1.
4 strefa 3 otrzymuje sygnał startu od strefy 2, pojemnik C przemieszcza się do strefy 2.
5 strefa 4 otrzymuje sygnał startu od strefy 3, pojemnik D przemieszcza się do strefy 3.

Dobór napędu RollerDrive

elektrorolki RollerDrive stosowane są często w przenośnikach beznaporowych. 

Zasada transportu beznaporowego (Zpa - Zero pressure accumulation) opiera się na podziale przenośnika 
na strefy. Długość strefy zależy przy tym od sumy długości transportowanego pojemnika i jego dobiegu. Jedna 
strefa składa się zasadniczo z elektrorolki RollerDrive, czujnika, rolek biernych (nie posiadających własnego 
napędu), paska przenoszącego napęd i sterownika. 

typowy przenośnik Zpa składa się z wielu takich stref komunikujących się ze sobą za pomocą modułów 
ZoneControls, co pozwala utrzymać w ruchu minimalną liczbę elektrorolek RollerDrives, a mianowicie taką, jaka 
jest niezbędna do transportu ładunku. 

stanowi to o różnicy między przenośnikami strefowymi a napędzanymi konwencjonalnie, gdzie centralny 
napęd pracuje bez przerwy powodując znaczne zużycie energii. Zasada Zpa zapewnia wysoką dostępność 
transportowanych ładunków w miejscu odbioru. stosowana jest najczęściej tam, gdzie częstotliwość podawania 
ładunków na przenośnik nie jest synchroniczna z częstotliwością odbioru. Zasada Zpa stanowi tutaj rodzaj 
buforu. 

Intelliveyor 

D.O.T.

Z-Card

1 2 2 23 3 34 45

 1 wejściowa zapora świetlna (opcja)
 2 połączenie z elektrorolką RollerDrive
 3  połączenie do zapory świetlnej
 4  kabel komunikacyjny (easy Bus)
 5  24 v power Bus
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elektrorolka RollerDrive eC310 to w przypadku szerokiego spektrum zastosowań wybór najlepszy z możliwych. 
paleta produktów, w których stosowana jest komutacja mechaniczna, została mocno zawężona, co miało 
doprowadzić do stworzenia jednego produktu i jednej rodziny sterowników nadających się do praktycznie 
wszystkich zastosowań. Mechaniczna moc wynosząca 32 w oraz nowe zróżnicowane stopnie przekładni 
zapewniają optymalne dopasowanie napędu do zastosowania.

odzysk energii jest kluczem do optymalizacji pracy silnika. Jeżeli elektrorolka eC310 przejdzie na tryb 
hamowania, tzn. gdy napęd nie otrzymuje już sygnału jazdy, to energia ruchu ładunku przekształcana jest w 
prąd elektryczny. prąd ten z kolei zostaje ponownie wprowadzony do sieci DC i jest do dyspozycji pozostałych 
RollerDrives i innych odbiorników. we wszystkich dotychczas produkowanych modelach elektrorolek 
RollerDrive uzwojenie silnika pełni rolę opornika hamowania, a tym samym energia ruchu ładunku zamieniana 
jest przez silnik w całości na ciepło. Ma to tę wadę, że bilans cieplny takiego napędu dodatkowo obciążany 
jest przez moc hamowania. w przypadku elektrorolki eC310 udało się wyprowadzić tę energię z układu 
napędowego i umożliwić jej ponowne wykorzystanie. przy najbardziej sprzyjających warunkach i pracy 
cyklicznej można uzyskać oszczędność energii rzędu ok. 30%.

Jednocześnie rozwiązanie to znacznie ogranicza nagrzewanie się silnika. Również moc hamowania i 
przyspieszania elektrorolek RollerDrive eC310 znacznie przewyższa osiągi pozostałych napędów 24 v. 
aby zapobiec powstawaniu w sieci DC niekorzystnie wysokich napięć, mogących ewentualnie prowadzić 
do uszkodzenia innych podłączonych komponentów, wszystkie sterowniki firmy interroll (DriveControl 20, 
DriveControl 54, ZoneControl) wyposażone są w tzw. Brake Chopper. Brake Chopper to sterowany napięciowo 
rezystor obciążający, który przy przekroczeniu na szynie Bus DC napięcia 27 v zostaje włączony i zapobiega 
dalszemu wzrostowi napięcia ponad 30 v. w większości zastosowań Brake Chopper nie musi jednak być 
uaktywniany, gdyż do jednego zasilacza podłączonych jest kilka odbiorników, które pobierają odzyskaną i 
wprowadzoną ponownie do sieci DC energię, tak że dochodzi do wzrostu napięcia.

RollerDrive 
EC310

w trybie startu sekwencyjnego układ sterowania może otrzymać sygnał start / Zator od najbardziej oddalonej 
strefy z ładunkiem znajdującej się z tyłu, po czym przekazuje sygnał start / Zator do najbardziej oddalonej strefy 
z przodu. w poniższym przykładzie strefa 1 pracuje w trybie startu jednoczesnego.

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4

A
D.O.T.

B C D

A B C D

B C D

B C D

C D

1 strefa 1 otrzymuje sygnał startu.
2 pojemnik a opuszcza ten odcinek przenośnika.
3 strefa 1 przekazuje sygnał startu do znajdujących się najbardziej z przodu stref 2, 3 i 4. pojemniki B, C i D 
 przesuwają się do przodu.
4 strefa 1 otrzymuje sygnał startu i pojemnik B opuszcza ten odcinek przenośnika.
5 strefa 1 przekazuje sygnał startu do znajdujących się najbardziej z przodu stref 2, 3 i 4. pojemniki C i D 
 przesuwają się do przodu.

pracująca ze stałą mocą podawaną 11 w elektrorolka Bt100 stanowi pierwszy krok do świata elektrorolek 
RollerDrive. Można ją stosować w przenośnikach o niewielkiej wydajności. nieskomplikowane sterowanie 
ułatwia integrację w systemach transportowych pracujących według najróżniejszych koncepcji. 

nie wymaga używania specjalnych sterowników z ograniczeniem natężenia prądu. przy okresie żywotności 
wynoszącym 6000 godzin i średnich długościach strefy transportowej możliwe jest przetransportowanie 
łącznie do 14 mln ładunków. poziom hałasu wynoszący 47 dB(a) sprawia, że model Bt100 jest najcichszym 
z elektrorolek typu RollerDrive. wynika to z zastosowania jedno- i dwustopniowych przekładni polimerowych o 
skośnym uzębieniu oraz odsprzęglenia. 

elektrorolki RollerDrive Bt100 stosowane są często w przenośnikach transportujących z powrotem puste 
pojemniki, na odcinkach akumulacji, na odcinkach buforowych i przenośnikach transportujących ładunek do 
strefy komisjonowania. Realizowanych jest też wiele zastosowań wymagających stopnia ochrony ip66. Dzięki 
bardzo niewielkiemu poziomowi hałasu elektrorolki Bt100 nadają się szczególnie do stosowania tam, gdzie 
zautomatyzowana technika transportu stanowi jedyne ruchome urządzenie mechaniczne. 

w połączeniu z 4-strefowym sterownikiem akumulacji Z-Card Bt elektrorolki Bt100 stanowią szczególnie tanie 
i eleganckie rozwiązanie. szczegółowe informacje dotyczące sterownika Z-Card Bt, patrz str. 112.

RollerDrive 
BT100
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siła uciągu produkowana za pomocą tarcia przez rolki akumulacyjne jest regulowana stosownie do ciężaru 
ładunku. siła uciągu zależy w dużym stopniu od następujących czynników:

• Ciężar ładunku
• właściwości spodu ładunków
• wilgotność
• temperatura 
• Czas akumulacji w stosunku do łącznego czasu pracy

Czynniki te w znaczącym stopniu wpływają na działanie i żywotność rolki. tryb akumulacji powinien być 
wykorzystywany możliwie najkrócej. Jeżeli wiadomo, że nastąpi przerwa w transporcie, należy odłączyć napęd 
centralny. pozwala to zredukować zużycie energii i wydłużyć żywotność linii transportowej. Rozwiązania 
indywidualne należy przedyskutować z ekspertami firmy interroll; zaleca się również przeprowadzenie testu 
działania z użyciem oryginalnych, przeznaczonych do transportu ładunków. 

wyszczególnione poniżej wartości siły uciągu nie są wiążące i odnoszą się do normalnych warunków otoczenia 
(względna wilgotność powietrza 65 % i temperatura +20 °C) i ładunków umieszczonych na środku rolek. 
wartości te ulegają znacznym zmianom przy niecentralnym środku ciężkości ładunku. Redukują się też one 
wraz ze zwiększającą się odległością punku ciężkości ładunku od elementu napędowego. optymalne są równe 
i stabilne spodnie powierzchnie ładunków, pozwalające na równomierne rozłożenie ciężaru na wszystkie rolki. 

Zależnie od obciążenia rolek występują następujące siły uciągu:

• 4 do 6 % przy pojedynczym sprzęgle ciernym i Ø rolki 50 mm
• 2 do 5 % przy pojedynczym sprzęgle ciernym i Ø rolki 60 mm
• 8 do 13 % przy podwójnym sprzęgle ciernym i Ø rolki 50 lub 60 mm
• 4 do 6 % uciągu zależnego od obciążenia, możliwość regulacji do ok. 12 % obciążenia rolki za pomocą 

sprzęgła ciernego z dodatkową regulacją osiową

Dopuszczalna prędkość przenośnika wynosi 0,5 m/s. kołnierze oraz inne elementy prowadzenia bocznego nie 
są zalecane w przypadku rolek akumulacyjnych, ponieważ w niektórych przypadkach siła uciągu sprzęgła może 
nie pokonać powstającego przy ich udziale tarcia statycznego. należy zawsze unikać akumulacji na łukach 
wyposażonych w rolki ze sprzęgłem ciernym. Jeżeli akumulacja ma się odbywać również na łukach, należy 
zastosować systemy beznaporowe, np. RollerDrives. 

Siła uciągu 
sprzęgła  
ciernego

Napęd stały

napęd stały stanowi zamknięte siłowo i dopasowane kształtowo połączenie między głowicą napędową i rurą 
nośną. tarcie nie występuje, moment obrotowy napędu przekazywany jest bez strat. w obrębie napędzanej linii 
nie przewidziano zjawiska ślizgania się elementów.

Sprzęgło cierne

sprzęgło cierne działa na zasadzie sprzęgła poślizgowego. Daje ono możliwość bardzo taniej realizacji 
przenośnika akumulacyjnego o niewielkim naporze. 

konstrukcja nie wymaga przy tym stosowania wielu napędów, ponieważ segmentacja może się odbywać 
za pomocą stoperów mechanicznych. Denka rolek serii 3800 zaprojektowane zostały jako smarowane 
wewnętrznie sprzęgło poślizgowe, gwarantujące stałą siłę uciągu rolki. styczny napęd łańcuchowy okazał się 
szczególnie ekonomiczny przy zastosowaniu sprzęgieł ciernych. Centralny napęd wprawia w ruch długi łańcuch 
biegnący pod przenośnikiem, w taki sposób, że obracają się wszystkie rolki.

Jeżeli pojawi się zator, rolki znajdujące się pod ładunkiem zatrzymują się, a obracają się tylko głowice 
napędowe. należy pamiętać, że napór akumulacyjny sumuje się liniowo wraz z rosnącą długością odcinka 
akumulacji. pojemniki muszą więc być w stanie wytrzymać napór akumulacyjny nie ulegając deformacjom. 
kształt pojemników powinien również uniemożliwiać ich wypiętrzanie pod wpływem naporu akumulacyjnego. 
sprzęgła cierne przystosowane są do pracy zarówno na prostych odcinkach przenośnika jak i na łukach.
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Standardowe wersje wykonania osi

Rolki z osiami sprężynowymi stanowią wariant najprostszy i dają się bardzo szybko i łatwo montować i 
demontować. w celu usztywnienia przenośnika należy zaplanować odpowiednie połączenia poprzeczne 
między profilami ramy. 

osie z gwintem wewnętrznym umożliwiają w przeciwieństwie do osi sprężynowych bardzo stabilną konstrukcję 
ramy i są znacznie cichsze niż rolki transportowe mocowane luźno. osie rolek i profile stabilizują się nawzajem, 
dzięki czemu rolki mogą przyjmować większe obciążenia niż w przypadku luźnego mocowania. Montaż i 
demontaż trwają krócej niż przy osiach sprężynowych.

Oś sprężynowa 
heksagonalna

Oś z gwintem 
wewnętrznym

wszystkie stalowe i ocynkowane osie firmy interroll wykonane są ze stali ciągnionej na zimno.

osie ocynkowane cięte są z prętów ocynkowanych galwanicznie, dlatego powierzchnie czołowe osi i gwinty 
wewnętrzne oraz osie sprężynowe pozostają nieocynkowane. ocynkowanie gwintów zewnętrznych i osi 
frezowanych wykonywane jest od Ø 17 mm dopiero po wykonaniu osi. w przypadku osi o mniejszych 
średnicach gwinty zewnętrzne wzgl. osie frezowane nie są cynkowane, lecz wykonane ze stali nierdzewnej.

w celu otrzymania optymalnych końcówek wszystkie osie są cięte piłą do metalu i ukosowane. pozwala to 
uniknąć deformacji końcówek i ewentualnych problemów montażowych, jakie mogłyby się pojawić w przypadku 
cięcia nożycowego.

podczas gwintowania pierwszym krokiem roboczym jest przygotowanie otworów centrujących, aby zapewnić 
absolutnie dokładną współosiowość nagwintowanego otworu z osią rolki.

Profile ramy, rozmiary otworów i dobór osi

Dobierając osie oraz konstrukcję profilów ramy należy przestrzegać następujących wskazówek:

• w przypadku rolek wyposażonych w osie z gwintem wewnętrznym należy dobrać możliwie mały rozmi-
ar otworu w profilu ramy, w celu minimalizacji różnicy wysokości między rolkami. Można w ten sposób 
zoptymalizować działanie przenośnika.

• w przypadku profili aluminiowych należy wybrać osie z gwintem wewnętrznym o możliwie dużej średnicy i 
możliwie najmniejszym gwincie. pozwala to zmniejszyć ryzyko wepchnięcia osi do wnętrza profilu aluminiowego.

• w przypadku rolek z osią sprężynową należy przy doborze otworów profilów otworowanych, że montaż rolek 
z konieczności wykonywany jest diagonalnie. Zbyt mały rozmiar otworu może znacznie utrudnić montaż.

osie
Informacje 
projektowe
Osie
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Inne warianty osi

osie frezowane mają na końcach równoległe boczne wycięcia, pasujące do odpowiednich profili, np. do profili 
z otwartymi otworami podłużnymi. Z tego powodu ich montaż i demontaż przebiega szybciej, nie są one jednak 
tak stabilne, jak osie gwintowane.

Jeżeli wymagana jest ochrona przed korozją, osie z gwintem zewnętrznym i osie frezowane do Ø 14 mm 
wykonywane są wyłącznie ze stali nierdzewnej. alternatywę mogłoby stanowić cynkowanie poszczególnych 
egzemplarzy po zakończeniu obróbki mechanicznej, w celu zapewnienia osiom całościowej ochrony przed 
korozją. taką alternatywę firma interroll oferuje od Ø 17 mm.

następujące wersje osi, dostępne w ramach platform 1100, 1200 i 1700 można otrzymać ze zwiększonym 
przedłużeniem osi:

• oś sprężynowa heksagonalna
• oś z gwintem wewnętrznym
• oś z gwintem zewnętrznym
• oś frezowana

przy zmiennym przedłużeniu osi w niektórych przypadkach może nie być zapewnione osiowe oparcie 
za pośrednictwem uszczelki. w przypadku występowania większych sił osiowych, np. przy wypychaniu 
bocznym, należy w razie potrzeby zamontować stosowne konstrukcje zastępcze, np. rurki dystansowe.

Osie z gwintem 
zewnętrznym i 
osie frezowane

Przedłużenia osi

wyposażone w sprężynę, ukształtowane stożkowo teleskopowe osie łączą w sobie zalety osi sprężynowych 
oraz osi z gwintem wewnętrznym: szybki montaż i niski poziom hałasu.

teleskop osi umożliwia zabudowę rolek bez luzu w profilach przenośnika posiadających sześciokątne otwory o 
średnicy 11 mm (+0,3 / 0,8 mm). Maksymalna długość rury rolki wynosi 1000 mm, maksymalne obciążenie 350 n.

• osadzenie w profilu nie wykazuje luzu i nie ulega zużyciu (podobnie jak w przypadku osi z gwintem 
wewnętrznym)

• szybki i łatwy montaż (podobnie jak w przypadku osi sprężynowych)
• ekstremalnie cicha praca
• Materiał przewodzący w celu odprowadzenia ładunków statycznych
• teleskopy skierowane przeciwnie do siebie
• oba końce osi dają się wcisnąć do środka

Osie  
teleskopowe

osie
Informacje 
projektowe
Osie
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Luz osiowy

przy montażu rolek należy uwzględnić luz osiowy, tak aby rolki mogły się pod obciążeniem minimalnie poruszać 
w kierunku osiowym.

0,5 0,5

EL 

interroll zaleca luz osiowy 0,5 mm po każdej stronie rolki. wymiar ten jest uwzględniony w długości 
referencyjnej/zamówieniowej.

w przypadku rolek z gwintem wewnętrznym luz osiowy uzyskiwany jest poprzez przedłużenie osi względem 
korpusu rolki.

podany przez interroll luz osiowy przedstawia jedynie wartość orientacyjną. Czasami mogą występować 
odchyłki od tej wartości wynikające z sumowania się tolerancji produkcyjnych. interroll gwarantuje luz 
osiowy i tym samym niezakłócone działanie prawidłowo zastosowanej i zamontowanej rolki.

13,5 13,5
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adaptery osi redukują poziom hałasu, szczególnie w przypadku przenośników należących do platform 1100 i 
1700. adaptery posiadają kołnierz, który zwiększa długość elementów w zabudowie. adaptery osi znakomicie 
nadają się do osi sztywnych w połączeniu z profilami posiadającymi otwarte otwory podłużne. w tych profilach 
rolki wkładane są luźno od góry. interroll oferuje adaptery wykonane z poM w wersji przewodzącej, które 
zapobiegają naładowaniu elektrostatycznemu.

wersja adaptera dla Ø osi Do otworów w profilu
8 mm 11 mm podz.
10 mm sw12

Różnica w długości w zabudowie (el względem długości referencyjnej Rl) zwiększa się dla osi 8 mm o 5 mm, 
dla osi 10 mm o 4 mm.

adapter osi nie zastępuje osi teleskopowej.

Adapter osi  

osie
Informacje 
projektowe
Osie
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Ustalanie obciążenia rolek

nośność rolek zależy od nośności poszczególnych elementów, z których jest wykonana, czyli rury, osi i łożyska. 

nośność najsłabszego elementu jest miarodajna dla nośności całej rolki. aby określić nośność rolki należy 
porównać ze sobą nośności poszczególnych elementów i wykonać odpowiednie obliczenia.

na nośność rolki decydujący wpływ mają również jej długość, rozkład obciążenia i zamocowanie osi.

Dopuszczalne wartości obciążenia rolek można odczytać w odpowiednich tabelach na stronach z opisem 
poszczególnych produktów lub ustalić za pomocą programu firmy interroll do obliczania parametrów rolek: 
www.interroll.com/roller_calculation/

obciążalność rolek napędzanych ograniczana jest często przez inne czynniki graniczne, np. dopuszczalne 
naprężenia łańcucha napędowego i innych elementów napędu oraz przez moment obrotowy silnika 
napędowego.

Maksymalna nośność rury zależy od dwóch czynników:

• naprężenie zginające rury musi być niższe niż dopuszczalne dla danego materiału
• Maksymalne ugięcie rury nie powinno przekraczać 0,1 % jej długości w zabudowie.

naprężenie zginające i ugięcie można obliczyć za pomocą poniższych wzorów:

naprężenie zginające σ = Mb/w = F·el/(8·w)  

Ugięcie ft = 5·F·el3/(384·e·i)

Mb Moment zginający
w wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu
F obciążenie
el Długość w zabudowie
e współczynnik sprężystości podłużnej
i Moment bezwładności

wzory i dane dotyczące nośności odnoszą się do równomiernego rozkładu ciężaru na powierzchnie rolki. 
obciążenia bardziej skoncentrowane lub nawet punktowe stanowią osobną kategorię przy doborze rolki. 

Maksymalna 
nośność rury

Ustalanie ilości rolek

ilość rolek, jakie są potrzebne, wynika z łącznej długości odcinka transportowego podzielonego przez podziałkę 
rolek + 1. podziałka rolek to odstęp między dwoma sąsiadującymi rolkami.

podziałka rolek określana jest przez długość i rodzaj transportowanego ładunku oraz obciążenie rolek.

Zasadniczo pod ładunkiem muszą znajdować się przynajmniej trzy rolki, aby umożliwić jego bezpieczny 
transport. Z tego względu odstępy między rolkami nie powinny być większe niż jedna trzecia długości 
najkrótszego ładunku.

L/3 L/3 L/3

L

ta reguła obowiązuje tylko w przypadku transportu ładunków o płaskim spodzie i w przypadku rolek o 
dostatecznej nośności. na przykład w przypadku transportu na paletach ich własności powodują, że ciężar 
spoczywa na 1/3 do 2/3 rolek znajdujących się pod paletą.

Dlatego też należy sprawdzić, czy nośność rolek przy uwzględnieniu odstępu między rolkami i własności 
ładunku jest wystarczająca (patrz podstawy planowania str. 170). w razie potrzeby należy zastosować mniejszą 
podziałkę rolek lub użyć rolek o większej nośności.

wszelkie inne decyzje dotyczące doboru optymalnej podziałki rolek wchodzą w zakres odpowiedzialności 
inwestora i czasami można je powziąć dopiero po wykonaniu odpowiednich testów.

pRoste oDCinki  pRZenośnika

Podstawy 
konstrukcyjne
Proste odcinki 
przenośnika
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Równobieżność ruchu obrotowego rolek

Firma interroll produkuje rolki z rur odpowiadających standardom normy Din. norma ta dopuszcza odchyłki od 
równobieżnego ruchu obrotowego.

odchyłka od równobieżności obrotowej to maksymalna promieniowa odchyłka przekroju rury od kształtu koła. 
na przykład odchyłka od równobieżności obrotowej t = 0,3 mm oznacza, że na całej długości rury maksymalna 
odchyłka promieniowa wynosi 0,3 mm.

Rys.: Odchyłka od równobieżności obrotowej (t)

odchyłki od równobieżności obrotowej zależą przede wszystkim od długości i materiału z którego wykonano 
rurę. są one tym większe, im dłuższa jest rura, a dotyczy to szczególnie rur wykonanych z tworzyw sztucznych.

poniżej opisano odchyłki od równobieżności obrotowej dla kompletnych rolek wykonanych z różnych 
materiałów. krzywe obrazują średnią odchyłkę od równobieżności obrotowej w zależności od długości rury i dla 
określonej średnicy.

prosimy zwrócić uwagę, że norma Din dopuszcza dla rur znacznie wyższe wartości tolerancji 
równobieżności obrotowej, niż przedstawione na poniższych wykresach. Dlatego też w wyjątkowych 
przypadkach prezentowane tu wartości orientacyjne mogą zostać przekroczone.

obciążalność osi zależy od dwu czynników:

• naprężenie zginające osi musi być niższe niż dopuszczalne dla danego materiału
• Ugięcie osi musi być niższe od dopuszczalnej wartości granicznej

Dane dotyczące nośności uwzględniają tylko dwie wersje osi: oś spoczywająca luźno w profilu ramy (np. oś 
sprężynowa heksagonalna) oraz oś przykręcona na stałe do profilu ramy (np. oś z gwintem wewnętrznym).

Dane dotyczące nośności osi przykręcanych nie uwzględniają możliwych deformacji profilu ramy wzgl. 
ścianek bocznych. Jeżeli takie deformacje mają miejsce, nośność osi zostaje ograniczona.

nośność podzespołu łożyska uwzględnia łożysko kulkowe, denko rolki oraz uszczelkę / pokrywę. wartości 
graniczne zostały ustalone empirycznie i są osiągane tylko w przypadku bardzo krótkich rolek.

Maksymalna 
nośność osi

Maksymalna
nośność 

podzespołu 
łożyska

pRoste oDCinki  pRZenośnika

Podstawy 
konstrukcyjne
Proste odcinki 
przenośnika
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Długość rolki

F F

EL

AGL

0,5 0,5

el Długość w zabudowie: wymiar w świetle między profilami bocznymi
aGl Całkowita długość osi
F Długość podzespołu łożyska, włącznie z luzem osiowym

w przypadku rolek z gwintem wewnętrznym całkowita długość osi odpowiada długości w zabudowie.

Długość w zabudowie można zmierzyć bezpośrednio na rolce tylko w przypadku rolek z gwintem wewnętrznym, 
ponieważ dla nich el stanowi zarazem długość osi. Dla wszystkich innych wersji wartości el nie można zmierzyć 
bezpośrednio na rolce, ponieważ wymiar ten uwzględnia również luz osiowy 0,5 mm po obu stronach rolki.

Dla długości referencyjnej/zamówieniowej Rl nie istnieją krawędzie referencyjne na rolce transportowej w 
przypadku następujących serii: 1100, 1700, 1700 light, 1700kXo, 3500, 3500 light, 3500kXo, 3560, 3800, 
3860 oraz 3870. wielkości Rl nie można przedstawić na rysunku wymiarowym, lecz można go odczytać z 
tabeli wymiarów na stronie danego produktu.

Odchyłka 
równobieżności mm

Długość referencyjna mm

w przypadku rur z tworzywa sztucznego odchyłka od równobieżności obrotowej gwałtownie wzrasta wraz 
długością rury. 

następujących długości nie należy przekraczać:

Ø rury mm Maksymalna dł. rury mm
20 400
30 500
40/50 600
63 800
90 1000

 
Odchyłka 
równobieżności mm 

Długość referencyjna mm

Rura stalowa

Rura z tworzywa 
sztucznego

pRoste oDCinki  pRZenośnika

Podstawy 
konstrukcyjne
Proste odcinki 
przenośnika
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Wersje rolek stożkowych

Rolki stożkowe do łuków o promieniu 800/850 mm wykonane są z następujących materiałów i dostępne w 
następujących wersjach:

Wykonanie
Długość referencyjna od 250 do 900 mm w krokach co 50 mm
oś oś z gwintem wewnętrznym (M8 x 15)
Ø osi 12 lub 14 mm
Łożyska kulkowe łożysko precyzyjne 6002 2RZ 

kulkowe łożysko precyzyjne 6002 2RZ, stal nierdzewna
Materiał 

Rura wewnętrzna stal ocynkowana lub nierdzewna
elementy stożkowe polipropylen (szary) na cylindrycznej rurze wewnętrznej ze 

stali ocynkowanej / nierdzewnej o zewnętrznej Ø 50 mm
oś stal lub nierdzewna
Łożyska Denko rolki z poliamidu (czarne)

Uszczelka z polipropylenu (żółta)
pokrywa od strony o większej Ø z polipropylenu (żółta)

Napędy współpracujące z rolkami stożkowymi

Jeżeli nie podano inaczej, napędy te można stosować w łukach o promieniach 800 i 850 mm (wzgl. 
770/820 mm, jeśli głowica napędowa znajduje się po stronie wewnętrznej). promień mierzony jest do 
wewnętrznej krawędzi wewnętrznego profilu nośnego, czyli do miejsca od którego mierzy się długość 
referencyjna w zabudowie (el).

Do wyboru są następujące elementy napędowe:

• Głowica napędowa polyvee wykonana z wysokiej klasy poliamidu 6.6 o kształcie pJ, iso 9981, do pasków 
elastycznych polyvee

• Głowica do paska o przekroju okrągłym wykonana z wysokiej klasy poliamidu 6.6 do standardowych pasków 
okrągłych Ø 4, 5 i 6 mm, opcjonalnie rowki na przedłużonej rurze wewnętrznej, do zastosowania na łukach

Elementy 
napędowe

stożkowo ukształtowane rolki mogą bezpiecznie transportować ładunki również na łukach. w przypadku rolek 
stożkowych prędkość transportu rośnie wraz ze wzrostem promienia łuku, tak że ładunki zachowują swoje 
położenie względem profili bocznych. prowadnice boczne nie są konieczne, lecz są zalecane.

1,
8˚

Płaszcz w pozycji poziomej

przy budowaniu łuku należy szczególnie zwracać uwagę na to, aby w przypadku elementów stożkowych 
powierzchnia płaszcza była ułożona poziomo. Z tego powodu oś w tego typu rolkach jest pochylona o 1,8°.

stożkowe rolki firmy interroll można stosować w łukach o promieniu 800/850 mm wzgl. 770/820 mm w wersji z 
głowicą napędową po wewnętrznej stronie łuku.

opcjonalnie rolki stożkowe wchodzące w skład platformy 1700 dostępne są również dla łuków o promieniu 
650 mm.

w przypadku nieprzestrzegania podanych promieni łuków, należy liczyć się ze zbaczaniem ładunków z 
ustalonego toru.

aby zapewnić prawidłowy transport ładunków na łukach rzeczywista szerokość przenośnika w świetle 
powinna być wyższa od obliczonej o ok. 50 mm. należy wybrać kolejną wyższą standardową długość rolek 
w zabudowie. 

Firma interroll oferuje dwa typy rolek stożkowych, którym przyznano oznaczenie kXo. Jeden z nich bazuje na 
rolce uniwersalnej serii 1700, drugi zaś na rolce z napędem stałym serii 3500.

• stożkowe elementy z tworzywa sztucznego, nasuwane:
 - odporne na ścieranie
 - wyciszające hałas
 - odporny na uderzenia
 - odporne na działanie temperatury i warunków pogodowych

• niewielka masa, a przez to dobra charakterystyka startu i ruchu
• pokrywa elementów stożkowych znajduje się po ich szerszej stronie
• obciążenie 500 n

Seria 1700KXO/ 
3500KXO o 
promieniu 

wewnętrznym 
650 mm

Uniwersalna 
rolka stożkowa 
serii 1700KXO/ 

3500KXO

ŁUki
Podstawy 
konstrukcyjne
Łuki
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el Długość rolek w zabudowie
l Maksymalna długość transportowanego ładunku
w Maksymalna szerokość transportowanego ładunku
Ra promień zewnętrzny łuku
Ri promień wewnętrzny łuku
ta podziałka rolek na profilu zewnętrznym
ti podziałka rolek na profilu wewnętrznym

Wewnętrzny promień łuków nienapędzanych

promień wewnętrzny łuku zależy od długości referencyjnej i wynosi:

• 800 mm dla rolek o długości 300, 400, 500 mm itd.
• 850 mm dla rolek o długości 250, 350, 450 mm itd.

Wewnętrzny promień łuków napędzanych (PolyVee / głowica do pasków okrągłych)

promień wewnętrzny łuku zależy od długości referencyjnej i wynosi:

• 770 mm dla rolek o długości 300, 400, 500 mm itd.
• 820 mm dla rolek o długości 250, 350, 450 mm itd.

w przypadku segmentów łukowych napęd typu RollerDrive okazał się być rozwiązaniem najbardziej 
ekonomicznym i eleganckim ze wszystkich stosowanych rodzajów napędu. Łuki wyposażone w RollerDrive 
oraz w opisane powyżej rolki stożkowe to konstrukcje zwarte, proste i cichobieżne.

przy obliczaniu niezbędnego momentu obrotowego oraz prędkości przenośnika należy w przypadku 
napędów typu RollerDrive zastosować wartość średnicy elementów stożkowych mierzoną na środku ich 
długości.

Wewnętrzny 
promień łuku

RollerDrive

• Głowica z podwójnym kołem łańcuchowym z wysokiej klasy poliamidu 6.6, 14 zębów, wymiar 1/2‘‘ na pro-
mieniu łuku

aby ładunek na łuku nie stykał się z profilami bocznymi, długość rolek w zabudowie musi być większa niż 
w przypadku odcinków prostych. w celu obliczenia minimalnej długości w zabudowie należy wykonać 
następujące kroki:

1. obliczanie minimalnego promienia zewnętrznego 

Ra = 50 mm + (Ri + W)2 + (L/2)2

2. obliczanie minimalnej długości w zabudowie elmin = Ra – Ri

3. korekta elmin do długości standardowej (kolejny większy wymiar w krokach co 50 mm):
 - od 286 do 936 mm do łuków wyposażonych w polyvee lub głowicę do pasków okrągłych
 - od 312 do 962 mm do łuków z 2 kołami łańcuchowymi
 - od 250 do 900 mm do łuków bez napędu

4.  obliczanie rzeczywistego promienia zewnętrznego Ra = el + Ri dla wybranej standardowej długości el

podziałkę rolek ta mierzy się na wewnętrznej krawędzi zewnętrznego profilu, a oblicza w następujący sposób:

ta = ti · Ra/Ri

EL Ri
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sprawdziły się następujące teoretyczne podziałki (mierzone na kole łańcuchowym Z14):

liczba członów łańcucha podziałka mierzona na kole łańcuchowym mm
28 88,9
30 101,6
32 114,3
34 127,0
36 139,7
38 152,4

liczba rolek zmienia się w zależności od długości referencyjna i tym samym większego łuku promienia 
wewnętrznego.

poniższe dane dotyczące liczby koniecznych rolek odnoszą się do łuku 90°, przy którym zaplanowano 
przedłużenie względem kąta 90° profilu bocznego jako wyrównanie.

Długość rolki w mm podziałka rolek w mm
88,9 101,6 114,3 127,0 139,7 152,4

250/300 19 16 14 13
350/400 20 18 16 14 13
450/500 19 17 15 14 13
550/600 21 18 17 15 14
650/700 20 18 16 15
750 21 19 17 16
800 19 17 16
850/900 20 18 17

Jako przeniesienie momentu napędowego oferowane są wyłącznie elastyczne paski polyvee z trzema 
użebrowaniami w kombinacji z rolkami z napędem stałym serii 3500 i głowicą do napędu na pasek polyvee.

EL Ri = 770/820

90

°

Ra

T a

T i =
 73,7

na skutek przedłużenia głowicy napędowej (Rl = el - 36 mm) otrzymujemy promień wewnętrzny łuku 
wynoszący 770 i 820 mm.

przy stosowaniu paska polyvee (podwójne użebrowanie) podziałka rolek na promieniu wewnętrznym 
kształtuje się w zakresie ti = 73,7 mm. Jeżeli ta podziałka rolek nie jest możliwa, należy wybrać napęd z 
paskiem o przekroju okrągłym lub łańcuch.

podziałkę rolek przy napędzie na pasek o przekroju okrągłym i łuki nienapędzane można wybrać w dowolnym 
zakresie, o ile przestrzegane są następujące warunki:

• Bezpieczny transport ładunków
• nie stykanie się elementów stożkowych ze sobą
• pierwsza i ostatnia rolka z mniej więcej połową podziałki (promień wewnętrzny) do zakończenia łuku.
• Uwzględnienie możliwych standardowych długości paska.

Łańcuch jako medium napędzające pozwala na ograniczoną liczbę podziałek, które zawsze muszą stanowić 
wielokrotność podziałki łańcucha ½“. na łuku możliwy jest napęd łańcuchowy tylko z cięgnem opasającym od 
rolki do rolki. odstępy rolki względem rolki na promieniu wewnętrznym i zewnętrznym muszą być indywidualnie 
dobranie w zależności od długości referencyjna i podziałki.

obliczanie odległości pomiędzy rolkami należy zawsze rozpocząć od promienia zewnętrznego, aby zapewnić 
prawidłowe naprężenie łańcucha. należy przy tym pamiętać, aby zazębione koła łańcuchowe zmieniały się od 
rolki do rolki (koło łańcuchowe wewnętrzne/zewnętrzne) i aby odstępy powtarzały się dopiero co drugą rolkę. 
podziałka na promieniu wewnętrznym określana jest przez daną długość rolki.
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momentu  
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Zazwyczaj to nie obciążenie ogranicza możliwości przenośnika, ale maksymalny moment obrotowy 
elektrorolki RollerDrive.

RollerDrives odpowiadają pod względem statyki rolkom transportowym bez osi przelotowych z osadzonymi na 
stałe czopami. Moment obrotowy przenoszony jest tylko po zamocowanej stronie silnika. 

RollerDrive należy zamocować przy pomocy następujących momentów dokręcających:

RollerDrive Moment dokręcający nakrętki mocującej
Bt 100 40 n/m
Bt 100 ip66 15 n/m
eC 310 35 n/m
eC 310 ip66 35 n/m

przeciwna strona silnika może być wykonana jako oś sprężynowa heksagonalna (podz. 11 mm ) lub jako czop osi M8.
aby zapewnić bezpieczny transport, pod ładunkiem musi znajdować się przynajmniej jedna elektrorolka 
RollerDrive i dwie rolki transportowe bez własnego napędu, tzw. bierne.

program do obliczania obciążenia rolek można pobrać na stronie internetowej firmy interroll  
www.interroll.com. w programie tym należy w polu shaft type podać Round, zaś w polu shaft location 
wybrać Stub Axle.

Materiał, z którego wykonana jest rolka to standardowo 50 x 1,5 mm.

w poniższym tekście podane są przykłady i podstawowe relacje odnoszące się do obliczania wydajności.
Jeżeli ładunek przesuwany jest na przenośniku w kierunku prostopadłym względem osi rolki, czyli bez 
oddziaływania sił poprzecznych, pokonane musi zostać tarcie spoczynkowe i tarcie toczne.

Dla ładunków przesuwających się ze stałą prędkością po przenośniku obowiązuje równanie:

F = m · g · µ

F konieczne siły styczne w n
m Masa w kg
g przyspieszenie ziemskie 9,81 m/s
µ współczynnik tarcia

przykład obliczenia:

Ciężar ładunku 30 kg
pojemniki pojemnik z tworzywa sztucznego, współczynnik tarcia μ = 0,04
prędkość 0,5 m/s

Ft = 30 kg · 9,81 m/s · 0,04 = 11,77 n
konieczna siła styczna wynosi tym samym 11,77 n. wychodząc od promienia rolki wynoszącego 25 mm 
uzyskujemy konieczny moment obrotowy (siła × droga) równy 0,3 n/m. konieczna wydajność mechaniczna 
(siła × prędkość) wynosi 5,9. 

Obciążenie  
elektrorolki 
RollerDrive

Obliczanie 
oporu i mocy

RollerDrive

konstrukcja elektrorolki RollerDrive oparta jest na rolce uniwersalnej serii 1700. Jej zewnętrzne wymiary są 
identyczne. Z tego względu przenośniki z elektrorolkami RollerDrives jest o wiele prościej zrealizować niż z 
konwencjonalnymi napędami aC.

ponadto elektrorolka RollerDrive posiada wszystkie zalety uniwersalnej rolki serii 1700 i jej wariantów, np. w 
elektrorolce RollerDrive stosowane są te same głowice napędowe. Dzięki temu napęd ten daje się w optymalny 
sposób integrować.

wysoki stopień elastyczności, jakim wyróżnia się koncepcja napędu przenośnika za pomocą elektrorolki 
RollerDrives wspomagany jest przez koncepcję programową i sprzętową sterowników. Uniwersalne złącza 
pozwalają na zintegrowanie elektrorolki RollerDrives z dużą liczbą istniejących lub planowanych linii 
transportowych.

elektryczne silniki z komutacją elektroniczną i mechaniczną stanowią serce elektrorolki RollerDrive. Dzięki 
skutecznej izolacji drgań jednostki napędowej, elektrorolki RollerDrives pracują ekstremalnie cicho. izolacja 
ta chroni przekładnie przed obciążeniami dynamicznymi. pozwala to zmniejszyć obciążenie na stopy zębów 
zębnika przekładni i przedłuża okres żywotności elektrorolki RollerDrive.

silnik jest sprzężony z przekładnią planetarną. przekładnia planetarna posiada od jednego do trzech 
stopni oraz różne przełożenia redukujące. Za pomocą współosiowego złącza rurowego moment obrotowy 
przenoszony jest w niezawodny sposób na cylindryczny płaszcz rolki. elektrorolka RollerDrive ułożyskowana 
jest na dwóch podstawach, które wprasowane są po obu stronach w płaszcz rolki. podstawy rolek należą do 
standardowego asortymentu części lub są wykonane w oparciu o nie.

elektrorolki RollerDrives optymalnie dopasowane do konkretnego zastosowania najlepiej wybrać wraz z 
konsultantem firmy interroll. należy przy tym wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• Ciężar i wymiary transportowanego ładunku
• prędkość przenośnika, wydajność i cykle na minutę
• Materiał, z którego wykonany jest spód ładunku (decyduje o współczynniku tarcia rolek)
• szczególne warunki otoczenia, takie jak np. ekstremalne temperatury, wilgotność, oddziaływanie czynników 

chemicznych
• typ sterowania RollerDrive
• Maksymalny dobieg ładunku

Dobieg jest to droga, którą na skutek bezwładności masy pokonuje ładunek po dezaktywacji sygnału startu.

podstawy rolek wykonane są z przewodzącego tworzywa sztucznego. Dzięki temu ładunki elektrostatyczne 
odprowadzane są do profilu bocznego. niezwykle istotnym jest fachowe uziemienie całego przenośnika.

w pierwszym kroku wybierana jest prędkość przenośnika za pomocą stopni przekładni. Dzięki temu do 
dyspozycji jest maksymalna wydajność systemu. w drugim kroku można za pomocą sterowania precyzyjnie 
ustawić system przenośników.
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elektrorolka RollerDrive Bt100 nie wymaga zewnętrznego układu sterowania. Zintegrowany czujnik termiczny 
wyłącza elektrorolkę RollerDrive na wypadek przegrzania i włącza ją ponownie po ochłodzeniu. nie stanowi on 
pełnego zabezpieczenia przed przeciążeniem, jedynie ochronę w stopniu podstawowym.

w charakterze sterownika ZoneControl do rolek Bt100 należy zastosować Z-Card Bt. Dzięki temu możliwe jest 
proste wykonanie przenośnika typu Zpa. szczegółowe informacje dotyczące sterownika Z-Card Bt, patrz str. 112.

sterownik DriveControl stanowi optymalny rodzaj sterowania pracą elektrorolek RollerDrive eC310. 
Zastosowanie dwóch różnych wersji obudowy pozwala uzyskać stopień ochrony ip20 lub ip54. obudowa 
wariantu o stopniu ochrony ip54 wykonana jest ze stali uspokojonej.

wszystkie wejścia i wyjścia posiadają wspólną masę sygnałową i są tym samym oddzielone od masy prądu 
obciążenia. Dla uproszczenia okablowania przewody zasilające można pociągnąć od jednego sterownika 
DriveControl do drugiego (maks. dwa powiązane moduły DriveControls).

Za pomocą sterownika DriveControl można regulować prędkość elektrorolki RollerDrive na dwa różne sposoby. 
pierwszy z nich opiera się na przełącznikach Dip. w tym przypadku dostępne są cztery przełączniki Dip, 
umożliwiające 15-stopniową regulację prędkości. Drugi sposób to rozwiązanie zewnętrzne, opierające się 
na trzech wejściach cyfrowych; za pomocą obłożenia tych wejść można uzyskać ośmiostopniową regulację 
prędkości. Umożliwia to za pomocą prostych środków, np. dwóch cyfrowych wyjść plC ustawienie dwóch 
różnych prędkości i ich dynamiczną zmianę w trakcie pracy.

Moduł ZoneControl umożliwia zbudowanie w prosty sposób samosterującego przenośnika beznaporowego. 
każda strefa, a tym samym każda elektrorolka RollerDrive podłączona jest do modułu ZoneControl. 
poszczególne moduły ZoneControls komunikują się ze sobą za pomocą standardowego kabla sieciowego 
Cat5. kabel ten jest w różnych długościach dostępny na całym świecie i gwarantuje wysoką jakość połączenia. 
Chodzi tutaj o kabel stosowany w sieciach komputerowych do połączeń ethernetowych. Również jego 
zakładanie przebiega szybko i sprawnie.

Można podłączyć dwa czujniki, tzn. po pierwsze jeden czujnik strefowy w każdej ze stref, a po drugie czujnik 
startu na początku odcinka transportu. prędkość i kierunek obrotów można ustawić w każdym module 
ZoneControl za pomocą przełączników Dip; ustawienie to oddziałuje tylko na daną pojedynczą elektrorolkę 
RollerDrive. Jeżeli należy dynamicznie zmienić prędkość całego odcinka transportu, także w czasie pracy 
przenośnika, do dyspozycji jest analogowe wejście wartości zadanych (0 do 10 v). tutaj prędkość można 
regulować za pomocą analogowego wyjścia plC.

aby umożliwić integrację odcinków wyposażonych w moduł ZoneControl w istniejących liniach transportowych, 
dostępny jest sygnał stanu i sygnał startu. sygnał stanu pozwala na zewnętrzne odczytanie obłożenia 
czujnika strefy. po wejściu sygnału startu można uruchomić pierwszą lub ostatnią strefę przenośnika. w ten 
sposób realizowane jest podawanie przenoszonego ładunku. status strefy i sygnał startowy stanowią swoisty 
„handshake“ wej/wyj pomiędzy systemami pracującymi przed i po.

w przypadku szczególnie ciężkich ładunków, wymagających zastosowania dwóch elektrorolek RollerDrives 
jako napędu strefy, istnieje możliwość sterowania pracą drugiej elektrorolki RollerDrive przez moduł 
ZoneControl za pośrednictwem sterownika DriveControl. sygnał usterkowy dotyczący całego systemu zgłasza 
zakłócenie działania w formie zgłoszenia zbiorczego. Usterkę można zlokalizować za pomocą wskaźnika 
diodowego, a jej charakter odczytać na podstawie częstotliwości pulsowania.

DriveControls 
do BT100

DriveControls 
dla EC310

ZoneCotrol

współczynniki tarcia dla pojemników wykonanych z następujących materiałów:

Materiał współczynnik tarcia μ
stal 0,03
tworzywo sztuczne, gładkie 0,04
tworzywo sztuczne, profilowane 0,05
Drewno 0,05
karton, twardy 0,06
karton, miękki 0,08

siła napędowa konieczna do przenoszenia ładunku ze stałą prędkością uzależniona jest od rodzaju spodu 
ładunku. nakładu najmniejszej siły wymagają twarde, ciężko naginające się spody, jakimi charakteryzują się na 
przykład pojemniki ze stali.

pojemnik ze stali wykazuje jednak skłonność przy przyspieszaniu lub zwalnianiu do poślizgu na okładzinie rury. 
około 3% ciężaru ładunku zużywane jest na siłę posuwu przy transporcie ze stałą prędkością. w przypadku 
pudełek kartonowych wartość μ wynosi ok. 8 %. wytłumaczyć to można przez miękki i wyginający się spód. w 
przypadku pudełka kartonowego wartość różnicowa w stosunku do pojemnika ze stali wykorzystywana jest do 
zdeformowania spodu pojemnika, a nie na ruch do przodu.

ponieważ na cykl transportowy składa się przyspieszanie, ruch ze stałą prędkością i hamowanie, bliższe 
przyjrzenie się fazie przyspieszania jest decydujące dla oceny wydajności przenośnika. 

w fazie przyspieszania pokonywane jest tarcie spoczynkowe i następuje przejście do znacznie mniejszego 
tarcia tocznego. Z tego względu na początku każdego cyklu należy obserwować wartości szczytowe obciążenia 
prądowego.

DriveControls dla RollerDrive

serowanie odcinkami transportowymi można zrealizować na dwa sposoby: centralnie i decentralnie. 
Dla każdej z nich firma interroll oferuje rozwiązania pozwalające na niezwykle elastyczne stosowanie 
elektrorolek RollerDrives.

Rozróżnia się dwa typy sterowania:

• DriveControl (oparty na wej/wyj rozrusznik silnika) 
• ZoneControl i Z-Card (układ decentralny)

Moduł sterujący ZoneControl służy do prostego, opartego na wej/wyj sterowania pracą elektrorolek RollerDrive. 
sterownik Zpa umożliwia bardzo proste zbudowanie przenośnika akumulacyjnego i obejmuje funkcje 
sterownika  notranslate DriveControl.
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strefowe
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Łożyska

Kulkowe łożyska precyzyjne, smarowane (6002 2RZ, 6003 2RZ, 6204 2RZ, 6205 2RZ, 689 2Z)

norma Din 625
Materiał pierścienie i kulki ze stali chromowej, materiał 100Cr6

twardość: 61 ± 2 hRC, koszyczki łożyskowe z metalu
luz łożyskowy C3
Uszczelnienie 2RZ Bezdotykowe uszczelnienie 2-wargowe wykazujące efekt labiryntu, wykonane ze 

wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (nBR). 
Uszczelnienie 2Z Bezdotykowe tarcze osłonowe z blachy stalowej 
smarowanie smar wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +177 °C

Kulkowe łożyska precyzyjne, olejone (6002 2RZ)

norma Din 625
Materiał pierścienie i kulki ze stali chromowej, materiał 100Cr6

twardość: 61 ± 2 hRC, koszyczki łożyskowe z metalu
luz łożyskowy C3
Uszczelnienie 2RZ Bezdotykowe uszczelnienie 2-wargowe wykazujące efekt labiryntu, wykonane ze 

wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (nBR). 
smarowanie olej wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +80 °C

Precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej, smarowane (6002 2RZ)

norma Din 625
Materiał pierścienie i kulki ze stali nierdzewnej, materiał 1.4125 (X105CrMo17), o 

charakterystyce materiałowej zgodnej z aisi 440C
twardość: 56 ± 2 hRC, koszyczki łożyskowe z poliamidu

luz łożyskowy C3
Uszczelnienie 2RZ Bezdotykowe uszczelnienie 2-wargowe wykazujące efekt labiryntu, wykonane ze 

wzmocnionego blachą stalową kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (nBR).
smarowanie smar wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +177 °C

Łożysko stożkowe ze stali 50 x 1,5 , smarowane

Materiał Materiał korpusu koła DX53D + Z, ocynkowany
Części łożyska hartowane

smarowanie smar wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +110 °C

Łożysko z tworzywa sztucznego

Materiał pierścień zewnętrzny i stożek z polipropylenu
kulki ze stali węglowej lub nierdzewnej

smarowanie smar wielozadaniowy, bez dodatku silikonu
Zakres temperatur -30 °C do +40 °C

Rury

Materiał normy specyfikacje
stal ciągniona 
na jasno i stal 
ocynkowana

Din en 10305-3 ograniczenia względem zakresów tolerancji i właściwości materiałowych 
(przez firmę interroll)

ocynkowanie Din en 12329
Din 50961

Galwaniczna powłoka cynkowa z dodatkową pasywacją niebieską (bez 
chromu vi)
powłoka spełnia wymogi dyrektywy Rohs
Grubość powłoki 6 do 15 µm

stal nierdzewna Din 17455 1.4301 (X5Crni18-10)
ograniczenia zakresów tolerancji (przez interroll)

aluminium – aw 6060 t66 (alMgsi 0.5 F22)
Dla 16 mm i 20 mm e6/ev1, bejcowany, w kolorze naturalnym i 
anodozowany
Grubość powierzchni 20 µm, izolowana i nie przewodząca
Dla 50 mm gładka, nieuszlachetniona, stąd przewodząca

tworzywo sztuczne 
pvC

2002/95/eG pvC-U (polichlorek winylu twardy, bez plastyfikatorów, bez silikonu, wysoka 
odporność na uderzenia)
Zawiera tylko te składniki, które zostały sprawdzone i zarejestrowane 
zgodnie z rozporządzeniem ReaCh (we nr 1907/2006)
Ral 7030 szary kamienny

Do tolerancji równoobrotowości str. 206

speCYFikaCJe MateRiaŁowe
Specyfikacje 
materiałowe
Rury, łożyska



224 225www.interroll.com

Osie

Materiał normy specyfikacje
stal ciągniona 
na jasno i stal 
ocynkowana

Din en 10277-3 1.0715 (11sMn30)
ograniczenia względem zakresów tolerancji i właściwości materiałowych 
(przez firmę interroll)

ocynkowanie Din en 12329
Din 50961

Galwaniczna powłoka cynkowa z dodatkową pasywacją niebieską (bez 
chromu vi)
powłoka spełnia wymogi dyrektywy Rohs
Grubość powłoki 6 do 15 µm

stal nierdzewna Din en 10088-23 1.4305 (X5Crni18-9)
ograniczenia zakresów tolerancji (przez interroll)

Do tolerancji równoobrotowości str. 206

speCYFikaCJe MateRiaŁowe
Specyfikacje 
materiałowe
Osie, napędy

Napędy

poniżej przedstawiamy dane techniczne paska polyvee marki interroll. 

informacji o wszystkich innych napędach należy zasięgnąć u danego producenta.

normy iso 9982 (Din 7867) profil pJ
do pasków typu „v“ z dwu- i trzykrotnym żebrowaniem (polyvee)

Materiał odpowiada dyrektywie 2002/95/eG (Rohs)
Zawiera tylko te składniki, które zostały sprawdzone i zarejestrowane zgodnie 
z rozporządzeniem ReaCh (Ue), nr 1907/2006.
nie zawiera halogenów, silikonu, pvC, o niskiej palności

Certyfikaty atest Ul
twardość Grzbiet 82 shore a, żebrowanie 55 shore a
przewodność elektryczna < 7 MΩ
Zakres temperatur -20 do +90 °C
wymiary wg iso 9982 (Din 7867) profil pJ

Pasek PolyVee
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Dane zawarte w poniższej tabeli podane zostały w celach orientacji, gdyż na odporność tworzywa wiele 
czynników. są to między innymi:

• Czas oddziaływania czynnika i jego stężenie
• temperatury
• obciążenie dynamiczne
• obciążenie Uv

inwestor musi przeprowadzić staranny test przydatności zastosowanych tworzyw sztucznych.

poliamidy poM
(polioksymetylen)

Miękkie 
pCv

twarde 
pCv

polipropylen

eter ++ ++ - ++ -
alkohole, proste  ++ ++ ++ - ++
Benzyna ++ + -- ++ -
ester ++ -- -- -- -
tłuszcze ++ ++ - ++ +
kwas fluorowodorowy -- -- - - -
ketony ++ - -- -- ++
węglowodory, alifatyczne ++ ++ -- ++ ++
węglowodory, aromatyczne ++ + -- -- -
węglowodory, chlorowane - ++ -- -- --
węglowodory, nienasycone, chlorowane  + ++ -- -- --
Ługi, słabe  + ++ ++ ++ ++
Ługi, mocne  - ++ - ++ ++
olej mineralny ++ ++ - ++ -
oleje ++ ++ - ++ +
kwasy, utleniające  -- -- - -- --
kwasy, słabe -- - ++ ++ ++
kwasy, silne  -- -- ++ - --
kwasy, silne, organiczne - ++ - + ++
Roztwory soli, nieorganiczne ++ ++ ++ ++ ++
terpentyna - - -- -- --
Mieszanka paliwa + ++ -- -- -
woda ++ ++ ++ ++ ++

Techniczne tworzywa sztuczne

interroll stosuje niemalże we wszystkich modułach transportowych elementy wykonane z technicznych tworzyw 
sztucznych. tworzywa te cechuje w porównaniu ze stalą wiele zalet:

• wyciszające hałas
• w ograniczonym stopniu możliwość stosowania ze środkami spożywczymi
• Łatwe czyszczenie
• wysoka odporność na uderzenia
• odporność na korozję
• niewielki ciężar
• wysokiej jakości design

tworzywo sztuczne właściwości Zastosowanie
poliamid (pa) • Doskonałe właściwości mechaniczne

• wysoka odporność na ścieranie

• niski współczynnik tarcia

• odporny na działanie chemikaliów

Głowice kół łańcuchowych, 
uszczelnienia i obudowy łożysk

polipropylen (pp) • niewielki ciężar właściwy

• Doskonała odporność na wysokie  

temperatury

• niehigroskopijny

• odporny na działanie chemikaliów

Rolki, uszczelnienia i obudowy 
łożysk

polichlorek winylu  
(twarde pvC)

• odporny na zadrapania

• odporny na uderzenia

• odporny na działanie chemikaliów

Rury do rolek z tworzywa 
sztucznego

polioksymetylen (poM) • Doskonałe właściwości mechaniczne

• wysoka odporność na ścieranie

• niski współczynnik tarcia

• trwałość kształtowa

• niska nasiąkliwość

• stosowany do elementów wymagających 

wyjątkowej precyzji wykonania

Głowica do paska zębatego i 
łożysko ślizgowe

tworzywa sztuczne zostały podzielone według odporności chemicznej:

symbol Znaczenie objaśnienie
++ Bardzo dobra odporność stałe oddziaływanie czynnika nie powoduje szkód
+ ogólnie odporny stałe oddziaływanie czynnika może spowodować szkody, które są jednak 

odwracalne, kiedy czynnik już nie działa
- Zazwyczaj nieodporny odporny tylko wtedy, gdy zapewnione są optymalne warunki otoczenia i 

eksploatacji, z reguły należy liczyć się ze szkodami
-- Całkowicie nieodporny tworzywo sztuczne nie może stykać się z tym czynnikiem

Zalety

Właściwości i 
zakresy  

zastosowania

Odporność

speCYFikaCJe MateRiaŁowe

Specyfikacje 
materiałowe
Techniczne 
tworzywa  
sztuczne
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artysta żyjący w marzeniach sennych. Uwielbia 
sztukę Czarnego kontynentu i przebudzanie 
podświadomości. Motywy te steffen 
Geisler przedstawia 
w zachwycających 
instalacjach 
przestrzennych i 
obiektach plakatowo-
obrazowych. 

Berliński artysta, który kilka miesięcy spędził w 
głównej siedzibie firmy interroll w szwajcarskim 
sant’antonino, prowokuje w swoich oryginalnych 
pracach ukazujących obcość rzeczy bliskich 
i bliskość rzeczy obcych: do zamyśleń – 
przemyśleń – domyśleń.  
inspiruje do bycia odkrywczym. i rzuca wyzwanie 
do twórczego kreowania rzeczywistości. 
Czyli dokładnie tego, co sprawia, że dobra 
intralogistyka może być jeszcze lepsza.

inteRRoll –  
CoRpoRate aRt

sztuka pozytywnie oddziałuje na świat pracy i 
procesy w nim zachodzące. interroll Corporate 
art postawiła sobie za cel połączenie ogromnego, 
twórczego potencjału obu światów – sztuki 
i przedsiębiorczości – w stan produktywnej 
symbiozy oraz umożliwienie ich konstruktywnego 
dialogu mającego być przestrzenią dla twórczej 
wymiany myśli, a przez to służącego osiąganiu 
wyznaczonych celów przedsiębiorstwa.
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E u ro p e 

Austria
Tel +49 2193 23 187
at.sales@interroll.com

Belgium
Tel. +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Czech Republic/Slovakia
Interroll CZ, s.r.o.
Na Řádku 7/3172
69002 Břeclav
Czech Republic
Tel + 420 519 330 210
cz.sales@interroll.com

Denmark
Interroll Nordic A/S
Hammerholmen 2-6
2650 Hvidovre
Denmark
Tel + 45 36 88 33 33
dk.sales@interroll.com

Finland
Interroll Nordic A/S
Martinkyläntie 53
01720 Vantaa
Finland
Tel + 358 9 54 94 94 00
fi.sales@interroll.com

France
Interroll SAS
Z.I. De Kerannou-BP34
29250 Saint-Pol-de-Leon
France
Tel + 33 2 98 24 4100
fr.sales@interroll.com

Germany
Interroll Fördertechnik GmbH
Höferhof 16
42929 Wermelskirchen
Germany
Tel + 49 2193 23 0
de.sales@interroll.com

Hungary
Lörincz Kft.
Kastély U.27
Pf. 57
2045 Törökbálint
Hungary
Tel + 36 23 337 891
hu.sales@interroll.com

Iceland
IBH ehf
Dugguvogur 10
104 Reykjavik
Iceland
Tel + 354 562 6858
ingi@ibh.ehf.is

Italy
Rulli Rulmeca S.P.A.
Via Arturo Toscanini 1
24011 Almé (Bg)
Italy
Tel + 39 035 43 00 111
vendite@rulmeca.it

Luxembourg
Tel +49 2193 23 259
be.sales@interroll.com

Netherlands
Tel +49 2193 23 151
nl.sales@interroll.com 

Norway
Interroll A /S
Kobbervikdalen 65
3036 Drammen
Norway
Tel + 47 32 88 26 00
no.sales@interroll.com

Poland
Interroll Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 85
03-044 Warszawa
Poland
Tel +48 22 741 741 0
pl.sales@interroll.com

Portugal
Rulmeca de Portugal, LDA
Parque Industrial do Tortosendo
Edifício Parkurbis, Loja 7
Apartado 113
6200-865 Tortosendo
Portugal
Tel +351 275 33 07 80
rulmeca@rulmeca-interroll.pt

Romania
Krako International SRL
Str. Sfanta Maria 1-5
Bl. 10A4
Sc 1 Apt 4 Sector 1
001494 Bucuresti
Romania
Tel + 40 21 260 2050
ro.sales@interroll.com

Slovenia
3-TEC, prehrambena- 
tehnologija-hlajenje
Dravska ulica 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel + 386 1 56 56 370
si.sales@interroll.com

Spain
Interroll España S.A.
Parc Tecnològic del Vallès
C/Dels Argenters, 5 Edificio 1
Bp y Cp
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
Spain
Tel + 34 90 211 0860
es.sales@interroll.com

Sweden
Interroll Nordic A/S
Karlsrovägen 64
302 41 Halmstad
Sweden
Tel + 46 35 227 077
se.sales@interroll.com

Switzerland
Tel. +49 2193 23 190
ch.sales@interroll.com

United Kingdom
Interroll Ltd.
Brunel Road
Corby, Northants NN17 4UX
United Kingdom
Tel + 44 1536 200 322
gb.sales@interroll.com

A f r i c a 

South Africa
Interroll South Africa (Pty) Ltd
Box 327
Isando 1600
Gauteng
South Africa
Tel + 27 11 281 99 00
za.sales@interroll.com

N o r t h  a n d  S o u t h
A m e r i c a

Canada
Interroll Checkstand
8900 Keele Street
Unit 2 & 3
Concord, Ontario L4K 2N2
Canada
Tel +1 905 660 4426
ca.sales@interroll.com

Interroll Canada Ltd.
1201 Gorham Street
Newmarket Ontario L3Y 8Y2
Canada
Tel +1 905 727 33 99
ca.sales@interroll.com

USA
Interroll Corporation
3000 Corporate Drive
Wilmington, N.C. 28405
USA
Tel +1 910 799 1100
us.sales@interroll.com

Interroll Automation LLC
5035 Keystone Boulevard
Jeffersonville, IN 47130
USA
Tel +1 812 284 1000
us.sales@interroll.com

Interroll Dynamic Storage, Inc.
232 Duncan Circle
Hiram, GA 30141
USA
Tel +1 770 943 15 41
ca.sales@interroll.com

Brazil
Interroll Logística
Elementos para Sistemas
Transportadores Ltda
Rua Dom João VI
555 - Parque Industrial SA
Pindamonhangaba - SP
CEP 12412- 805
Brazil
Tel + 55 (0)12 3648 8021
br.sales@interroll.com

A s i a

China
Interroll (Suzhou) Co. Ltd.
Block B & C
Ecological Science Hub
No. 1 Ke Zhi Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province
China
Postal Code: 215021
Tel + 86 512 62560383
cn.sales@interroll.com

India
Interroll Drives and Rollers
India Pvt. Ltd.
No. 276, 4th main, 4th phase
Peenya Industrial Area
Bangalore-560058
India
Tel + 91080 41272666
in.sales@interroll.com

Israel
Comtrans-Tech Ltd.
P.O.B. 17433
Tel-Aviv 61174
Israel
Tel + 972 54 4272747
il.sales@interroll.com

Japan
Interroll Japan Co. Ltd.
302-1 Shimokuzawa
Midori-ku
Sagamihara-shi
Kanagawa 252- 0134
Japan
Tel + 81 42 764 2677
jp.sales@interroll.com

Korea
Interroll (Korea) Co. Ltd.
Rm 301
Dongsan Bldg. 333-60
Shindang-Dong
100-826 Choong Ku, Seoul
Tel + 82 2 2231 19 00
kr.sales@interroll.com

Singapore
Interroll (Asia) Pte. Ltd.
386 Jalan Ahmad Ibrahim
Jurong 629156 Singapore
Republic of Singapore
Tel + 65 6266 6322
sg.sales@interroll.com

Sri Lanka
Colombo Machinery
& Equipment Ltd.
No: 102, Fife Road
Colombo 05
Sri Lanka
Tel + 94 11 250 0078/79
lk.sales@interroll.com

Taiwan
First Auto-Transfer Equipment
Co. Ltd
8F-3, No: 65, Song De Road
Hsin Yi District
Taipei 11076
Taiwan
Tel + 886 2 27 59 88 69
tw.sales@interroll.com

Thailand
Interroll (Thailand) Co. Ltd.
700/685, Moo 1
Amata Nakorn
Panthong, Chonburi
20160
Thailand
Tel + 66 3 844 7448
th.sales@interroll.com

A u s t r a l i a  a n d
N e w  Z e a l a n d

Australia
Interroll Australia Pty. Ltd.
70 Keon Parade
Thomastown
Victoria 3074
Australia
Tel + 61 3 94 60 21 55
au.sales@interroll.com

New Zealand
Automation Equipment
(NZ) Ltd.
26 Tawn Place,
Pukete, Hamilton
New Zealand
Tel + 64 (7) 849 0281
nz.sales@interroll.com

Headquarter
Interroll (Schweiz AG)
+ 41 91 850 25 25
info@interroll.com

www.interroll.com


