


Produkujemy od 1980 r.



Wspieramy największe światowe koncerny.



Ponad milion 
zrealizowanych zamówień.



Łańcuchy 
wykonanie specjalne 



Łańcuchy wykonujemy 
według norm DIN i PN oraz według 

dokumentacji klienta.  



Wykonujemy 
    łańcuchy o podziałce do 600 mm.  



Oferujemy: 



Łańcuchy 
przenośnikowe płytowe 



Łańcuchy tego typu mogą być wykorzystywane do 
transportowania wielu różnorodnych materiałów i produktów. 

Są przeznaczone do przenoszenia dużych ciężarów. 
Idealne, gdy liczy się siła i odporność na zużycie.  

 
 



Łańcuchy 
Przenośnikowe siatkowe 



Zwłaszcza w środowisku  
zakwaszonym, alkalicznym  

oraz agresywnym chemicznie. 

 
Do produkcji stosuje się stale 

wysokowytrzymałościowe.  
Mogą pracować w warunkach 

o bardzo wysokiej 
temperaturze. 

 



Łańcuchy 
Przenośnikowe 

 do taśm transportowych 



Łańcuchy tego typu są zbudowane  
z gumowej taśmy nośnej  

i łańcucha prowadzącego, który 
przymocowany jest do niej  
na stałe pod spodem, lub  

po bokach z obu stron.  
  

Wymiary taśmy oraz typ  
łańcucha prowadzącego jest 
zależny od wymagań klienta.  



Łańcuchy 
Przenośnikowe zgrzebłowe 



Materiały do produkcji łańcuchów są poddawane obróbce 
cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość. Łańcuchy są 

produkowane  z najwyższej jakości atestowanych materiałów.  
  
 

Łańcuch posiada zgrzebła, których  
kształt projektowany jest  specjalnie pod potrzeby klienta.  



Łańcuchy 
Przenośnikowe specjalne 





Wszystkie łańcuchy są produkowane w Polsce na podstawie 
dokumentacji zamawiającego, bądź na podstawie naszych 

projektów.  
 



Nasze Biuro Technologiczne służy klientom 
 pomocą techniczną w doborze optymalnego rozwiązania.  



Wysoka jakość zastosowanych materiałów 
 oraz zastosowana technologia produkcji 

gwarantuje długi okres żywotności.  
  



Łańcuchy 
Rolkowe z płytkami wygiętymi REX 



Łańcuchy tego typu stosowane są miedzy innymi  
w urządzeniach sortowniczych (przenoszenie napędu), 

zespołach napędowych koparek, itp.  
 
 



Łańcuchy 
Typu redler 



innych materiałów sypkich, a także różnego rodzaju biomas 
odznaczają się długim okresem użytkowania oraz wysoką 

niezawodnością w działaniu.  
  
  

Łańcuchy typu REDLER  
(często nazywane również „zgarniakami”)  wykorzystywane 

są do transportu pasz, mączek, zbóż, granulatów oraz  



Koła łańcuchowe 
do łańcuchów tulejkowych, 
 rolkowych i sworzniowych  



Koła łańcuchowe  
wykonujemy według 
norm z zastosowaniem 
dokładniej obróbki CNC.  



Obróbka cieplną,  
zapewnia ich  
niezawodną pracę 
nawet w trudnych  
warunkach.  



Hartowane indukcyjnie 
zęby, wydłużają okres pracy 
współpracującego łańcucha.  



Koła mogą  
występować w wersji 
z piastą lub bez.  



Koła łańcuchowe 
gwiazdowe 



Wykonywane  
najczęściej 
w wersji dzielonej,  
co ułatwia proces  
wymiany 



Koła poddawane 
są obróbce cieplnej 
do wymaganej przez 
klienta twardości. 



Koła łańcuchowe 
specjalne 



Koła specjalne 
wykonywane są 
pod zamówienie 
klienta, zgodnie 
z dostarczoną 
dokumentacją.  



Mogą być 
obrabiane cieplnie,  
wykonane ze wskazanego 
przez klienta materiału 
oraz czernione.  



Branże i firmy 
z którymi współpracujemy od lat 



Branża samochodowa 



Branża cementowa 



Branża hutnicza 



Branża chemiczna 



Branża budowlana 



Branża energetyczna 



Branża wydobwycza 



Branża maszynowa 



Branża recklingowa 



oraz tysiące 
innych firm 



Zapraszamy do kontaktu 
handel@janus.com.pl 

(32) 266 40 51 wew. 41 
www.janus.com.pl 

 
  
 


