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Produkujemy od 1980 r.



Wspieramy największe światowe koncerny.



Ponad milion 
zrealizowanych zamówień.



Łańcuchy 
normowe według DIN, PN 



Oferujemy: 





Łańcuchy rolkowe 
Jedno, dwu i trzyrzędowe typu A i B 

(PN-77/M-84168, DIN 8187) 



Ze względu na konstrukcję łańcuchy dzielimy na jedno, dwu i trzyrzędowe, a ze względu 
na wymiary na typ A i B. W łańcuchach tych zastosowanie rolek (wyciskanych  

i kalibrowanych) osadzonych na sworzniach zwiększa ich trwałość i wytrzymałość oraz 
zmniejsza zużycie uzębień współpracującego koła.  



Łańcuchy rolkowe 
z płytką specjalną prostą (z jednym 
otworem lub dwoma) montowaną 

jednostronnie lub dwustronnie 
(PN-77/M-84168, DIN 8187) 

 



Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, oraz w konstrukcja 
przenośnikowych pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu.  Adekwatnie do 

wymagań naszych klientów materiały do produkcji łańcuchów są poddawane obróbce 
cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość. Ze względu na konstrukcję łańcuchy dzielimy na 

jedno, dwu i trzyrzędowe,  



Łańcuchy rolkowe 
z płytką specjalną wygiętą (z jednym 

otworem lub dwoma) montowaną 
jednostronnie lub dwustronnie 

(PN-77/M-84168, DIN 8187) 
 



Łańcuchy te posiadają płytki wygięte z otworami, służące do montowania dodatkowych 
elementów umożliwiających wykorzystanie łańcucha do transportu, zgarniania, bądź 

przesuwania różnych materiałów. Oferujemy je w wersji jedno, dwu i trzyrzędowej.   



Łańcuchy rolkowe 
z wydłużonymi sworzniami 

jednostronnie lub dwustronnie 
(PN-77/M-84168, DIN 8187) 

  



Łańcuchy z wydłużonymi sworzniami wykonujemy na bazie łańcuchów rolkowych, 
natomiast sworznie montujemy według ściśle określonych wymagań klienta co do długości 

oraz ich ilości w konfiguracji łańcucha. Oferujemy je w wersji jedno, dwu i trzyrzędowej.  



Łańcuchy tulejkowe 
o podziałce metrycznej 

(PN-78/M-84176, DIN 8164) 
 



Łańcuchy tego typu stosowane są w celu przenoszenia dużych obciążeń w ekstremalnych 
warunkach. Łańcuchy te stosowane są przede wszystkim w przemyśle hutniczym, drzewnym 

oraz w środowisku pracy o znacznym zanieczyszczeniu (np.: wióry stalowe, piasek, itp.).  
  



Łańcuchy rolkowe typu S 
(PN-77/M-84165, DIN 8189) 

 



Łańcuchy te mają zastosowanie głównie w maszynach rolniczych (kombajny zbożowe, do 
zbioru kukurydzy, porzeczek, itp.) budowlanych i do pracy w warunkach znacznego 

zanieczyszczenia. Adekwatnie do wymagań naszych klientów materiały do produkcji 
łańcuchów są poddawane obróbce cieplnej, aby uzyskać wymaganą twardość. 



Łańcuchy płytkowe – Fleyer’a  
o parzystym układzie płytek 

TYP AL, LH, LL 
(PN-61/M-84110, DIN 8152) 

 



Łańcuchy płytkowe typu AL, LL, LH w zależności od konkretnego zastosowania 
uwzględniają wymagane obciążenia. Najczęściej wykorzystywane są w wózkach 

widłowych oraz w przemyśle ciężkim i stoczniowym.  



Łańcuchy sworzniowe  
wykonanie lekkie - typ L 

(PN-74/M-84110, DIN 8150) 
  



Łańcuchy te dzielimy na łańcuchy typu L (lekkie) oraz typu C (ciężkie), według wartości 
obciążenia zrywajacego.  



Łańcuchy sworzniowe  
wykonanie ciężkie - typ C 
nitowany bez podkładek 

(PN-74/M-84110, DIN 8150) 
  



Wszystkie nasze łańcuchy są produkowane w Polsce z najwyższej jakości atestowanych 
materiałów. Łańcuchy są kontrolowane przez nasz Dział Kontroli Jakości na każdym 

etapie procesu produkcyjnego.  



Łańcuchy sworzniowe  
wykonanie ciężkie - typ C 
nitowany z podkładkami 

(PN-74/M-84110, DIN 8150) 
  



Łańcuchy mają podwyższoną niezawodność i efektywność w pracy oraz są łatwe w 
serwisowaniu, co przekłada się na ich ekonomiczność. Stosując nasze łańcuchy klient 

otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania. Stosowane są  
w budowie maszyn, przemyśle górniczym, itp. 



Łańcuchy przenośnikowe  
ze sworzniem pełnym 
TYP FVT, FV, M, MT 

(PN-71/M-84186, DIN 8165) 
 



Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, oraz w konstrukcja 
przenośnikowych pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu.  Stosując 

nasze łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania.  



Łańcuchy przenośnikowe  
ze sworzniem rurkowym (drążonym) 

TYP FV, MC 
(PN-71/M-84185, DIN 8167) 

 



Łańcuchy tego typu stosowane są w różnego rodzaju sortownikach, oraz w konstrukcja 
przenośnikowych pracujących w środowiskach o znacznym zanieczyszczeniu.  Stosując nasze 

łańcuchy klient otrzymuje pewność co do powtarzalności doskonałego wykonania.  



Koła łańcuchowe 
do łańcuchów tulejkowych, 
 rolkowych i sworzniowych 

(PN-73/M84161 ) 
  



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.  



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 

 
  
 


