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Techtron HPV
,



 Przedstawiamy Państwu kolejną edycję katalogu "Tworzywa sztuczne w przemyśle". 
Wraz z rozwojem technologicznym obróbki skrawaniem w ostatnim czasie wymieniliśmy znaczną 
część parku maszynowego, zastępując obrabiarki konwencjonalne (tokarki, frezarki) na centra 
obróbcze CNC firmy DMG: 
- DMF180/1800 (5-osiowe centrum obróbcze), 
- CMX70U (5-osiowe centrum obróbcze),
- CMX1100V (4-osiowe centrum obróbcze), 
- CMX800V (3-osiowe centrum obróbcze), 
- CLX450 (3-osiowe centrum obróbcze). 
Zmiana obrabiarek pozwala nam na jeszcze bardziej precyzyjne wykonywanie części maszyn, 
zachowując ich powtarzalność, znacznie obniżyć koszty produkcji przy jednoczesnym skróceniu 
czasu realizacji zlecenia. Nasze biuro projektowe wyposażone zostało w ramię pomiarowe 
OBERON ACE 6-OSI co daje nam możliwość odtworzenie zużytych części, a także szybkie odwzorowanie 
skomplikowanych kształtów. 
Do dyspozycji pozostają nadal zasoby naszych magazynów, w których znajdziecie tworzywa ślizgowe oraz 
konstrukcyjne: 
- polietylen PE1000, PE500, PE300,
- poliamid PA,
- poliacetal POM,
- politereftalan etylenu PET, 
- teflon PTFE, 
- polipropylen PP,
- poliwęglan PC, 
- pleksy PMMA, 
- tworzywa wysokogatunkowe PEEK, PVDF. 

Półfabrykaty z tworzyw sztucznych: 
- płyty, 
- wałki, 
- tuleje, 
- profile ślizgowe. 

Katalog przeznaczony jest dla użytkowników maszyn, w których zastosowane są części z tworzyw 
sztucznych. Przedstawia jak prawidłowo dobrać materiał na elementy maszyn bądź konstrukcji 
uwzględniając w jakich warunkach i w jaki sposób będzie ten materiał eksploatowany. Zawartość 
katalogu jest przydatna dla służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych oraz dla biur 
konstrukcyjnych. Życzymy Państwu zadowolenia ze współpracy oraz zapraszamy do zapoznania 
się z nasza ofertą na www.plastem.pl  

Pozdrawiamy
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Notatka
wydaje mi się jakby pasek był odsunięty od krawędzi 



























Techtron HPV

Techtron HPV PPS jest częściowo krystalicznym materiałem termo-
-plastycznym wykonanym z polisiarczku fenylenu, charakteryzującym 
się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Może być wykorzystywane 
w temp do 220stC. Dostępne jako wałek / pręt i płyta. Stanowi doskonałą 
alternatywę dla tworzyw wysokogatunkowych przy zachowaniu znacznie 
lepszych parametrów od tworzyw takich jak poliamid czy poliacetal. 

Techtron HPV PPS jest częściowo krystalicznym materiałem termo-
-plastycznym wykonanym z polisiarczku fenylenu, charakteryzującym 
się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Może być wykorzystywane 
w temp do 220stC. Dostępne jako wałek / pręt i płyta. Stanowi doskonałą
alternatywę dla tworzyw wysokogatunkowych przy zachowaniu znacznie znacznie 
lepszych parametrów od tworzyw takich jak poliamid czy poliacetal. lepszych parametrów od tworzyw takich jak poliamid czy poliacetal. 

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka temp. pracy 220stC (krótkookresowo nawet 260stC),
- wysoka odporność na hydrolizę i substancje chemiczne,
- niska palność,
- bardzo wysoka stabilność wymiarowa,
- wysoka odporność na ścieranie,
- obojętność fizjologiczna,
- odporność na promienie UV.

ZASTOSOWANIE:

Techtron wykorzystywany jest do produkcji detali do suszarni przemy-
słowych, piecy, urządzeń dla przemysłu chemicznego i elementy 
elektroizolacyjne. Stosowany jest tam, gdzie PA, POM, PETP, PEI 
oraz PSU zawodzą, lub gdzie PI, PEEK oraz PAI należy zastąpić 
innym tworzywem ze względu na cenę, oraz warunki. Przy wyborze 
towrzywa Techtron należy pamiętać, że w temperaturze przekra-
czającej 100stC właściwości mechaniczne obniżają się. W takich 
warunkach zwiększa się również współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej.
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Typ "AC-Duplex" str. 49 Typ "AC-Triplex" str. 50 Typ "T-Duplex" str. 51 Typ "CF" str. 52
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PROWADNICE POD ŁAŃCUCHY ROLKOWE
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „A”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „AC”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „B”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „B3”



38

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „C”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „CC”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „D”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „DC”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „T”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „TC”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 

TYP „TU” W/G DIN 8187

TYP „TUC” W/G DIN 8187
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY TYP „I”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 

TYP „CKG 14H” W/G DIN 8187
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 

TYP „CKG 15H” W/G DIN 8187
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 

TYP „ETA” W/G DIN 8187
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TYP „AC DUPLEX” W/G DIN 8187

Numer 
produktu

Wymiar
łańcucha

Typ
ceownika

ISO
DIN
8187

B1 B2 H Hc b h
w

100.200.178 3/8” x 7/32 06B - 2 15,7 20
20
20
28
38
60
60

14
14
14
15
20
22
25

17
17
17
20
27
30
35

5,5
7,4
9,3

11,3
16,0
18,0
24,0

21,2
25,7
30,7
48,0
55,0
72,0

08B - 2
10B - 2
12B - 2
16B - 2
20B - 2
24B - 2

1/2” x 5/16”
5/8” x 3/8”
3/4” x 7/16”
1” x 17mm
1 1/4” x 3/4”
1 1/2” x 1”

100.200.179
100.200.180
100.200.181
100.200.182
100.200.183
100.200.184

1,5 C3
C3
C3
C5
C9
C12
C12

2,2
2,6
2,4
3,5
4,2
5,5

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 
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TYP „AC TRIPLEX” W/G DIN 8187

Numer 
produktu

Wymiar
łańcucha

ISO
DIN
8187

B1 B2 H Hc b h 2e+b
Typ

cewonika

100.200.185
100.200.186
100.200.187
100.200.188
100.200.189
100.200.190

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 
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TYP "T-DUPLEX" W/G DIN 8187

Numer 
produktu

Wymiar
łańcucha

ISO
DIN
8187

B A a a1 b c1

36
45
50
56
85

15
20
25
25
30

26
35
40
46
75

1,5
2,2
2,6
2,4
3,5

5,4 
7,4
9,2

11,3
16,5

4,35
7,17
9,45
11,11
16,48

100.200.191
100.200.192
100.200.193
100.200.194
100.200.195

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 



52

 TYP "CF" W/G DIN 8187

Numer 
produktu B1 B2 H Hc h

Typ
cewonika

100.200.196
100.200.197
100.200.198
100.200.199

100.200. 200
100.200. 201
100.200. 202
100.200. 203
100.200. 204
100.200. 205
100.200. 206
100.200. 207

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH ROLKOWY 
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PROGRAM DOSTAW
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PROWADNICA POD PASEK OKRĄGŁY TYP „PO”

PROWADNICA POD PASEK OKRĄGŁY TYP „POC”
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PROWADNICA POD PASEK KLINOWY TYP „PT”

PROWADNICA POD PASEK KLINOWY TYP „PTC”
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PROWADNICA POD PASEK PŁASKI TYP „PP”

PROWADNICA POD PASEK PŁASKI TYP „PPC”
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PROWADNICA POD PASEK PŁASKI TYP „PPT”

PROWADNICA POD PASEK PŁASKO-KLINOWY TYP „PPTC”
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PROGRAM DOSTAW
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH OGNIWOWY TYP „J”

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH OGNIWOWY TYP „JC”
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PROWADNICA POD ŁAŃCUCH OGNIWOWY TYP „K”

PROWADNICA POD ŁAŃCUCH OGNIWOWY TYP „L”
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PROGRAM DOSTAW
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PROFILE STALOWE „C”
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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PROGRAM DOSTAW
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7474

TYP „SS DBH”  str. 77   TYP „SD SHMF”  str. 78

TYP „SD SWH”  str. 79   TYP „SD 77”  str. 80

TYP „SS RH”  str. 81   TYP „SS SH”  str. 82

TYP „SS SSHMF”  str. 75   TYP „SS SH”  str. 76
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ZAKRĘTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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ZAKRĘTY TYPU „TAB”
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PROWADNICE TYPU „TAB”
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ZAKRĘTY TYPU „JASKÓŁCZY OGON”
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PROWADNICE TYPU „JASKÓŁCZY OGON”



88

ZAKRĘTY „MAGNETYCZNE” 
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ZAKRĘTY „MAGNETYCZNE” 
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ZAKRĘTY TYPU „TAB”
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PROWADNICE TYPU „TAB”
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ZAKRĘTY TYPU „TAB”
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PROWADNICE TYPU „TAB”
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OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH
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ŚLIMAKI DOZUJĄCE I TRANSPORTOWE



OPRZYRZĄDOWANIE
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WAŁY DO WYCISKANIA CIASTA
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OBRACARKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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KOŁA ZĘBATE
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Usługi w zakresie skrawania CNC metali, aluminium i tworzyw sztucznych jest jednym zakresów 
działalności firmy PLASTEM. 

Są to innowacyjne rozwiązania technologiczne, pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości 
produktów z zastosowaniem nowoczesnej technologii sterowania komputerowego 
i z ograniczeniem pracy czynnika ludzkiego. W ofercie firmy znajdują się: usługi tokarskie CNC, 
usługi frezowania CNC oraz wycinanie. Centra obróbcze są w pełni zautomatyzowane, 
co pozwala, w przypadku każdej ze wskazanych usług, na ograniczenie czasu wykonania, 
z jednoczesnym zachowaniem wysokich standardów i precyzji. Zastosowanie mają takie 
sterowania jak: FANUC, SINUMERIK i HEIDENHAIN, które dają możliwość wykonania nawet 
wymagających detali. 

PARK MASZYNOWY - OBRÓBKA SKRAWANIEM NA MASZYNACH CNC

DMG MORI CMX70U
5-osiowe centrum obróbcze CNC

X=700 mm
Y=600 mm
Z=520 mm

DMG MORI CMX1100V
4-osiowe centrum obróbcze CNC

X=1100 mm
Y=560 mm
Z=510 mm

DMG DMF180/1800
5-osiowe centrum obróbcze CNC

X=1800 mm
Y=700 mm
Z=700 mm
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PARK MASZYNOWY - OBRÓBKA SKRAWANIEM NA MASZYNACH CNC

DMG MORI CMX800V
3-osiowe centrum obróbcze CNC

X=800 mm
Y=560 mm
Z=510 mm

DMG MORI CLX450
3-osiowe (XZC)

tokarskie centrum obróbcze CNC
fi 400 / fi 270 mm

L 600 mm
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PARK MASZYNOWY - OBRÓBKA SKRAWANIEM NA MASZYNACH CNC

KIMLA Plotery
4-osiowe centra obróbcze CNC

XYZ = 2000 x 3000 x 400
XYZ = 1500 x 200 x 400
XYZ = 700 x 1200 x 250
XYZ = 2000 x 2000 x 300

 

Plotery dwubramowe
XYZ = 2100 x 4100 x 450
XYZ = 1500 x 2500 x 400
XYZ = 1000 x 2000 x 200

 



104

PARK MASZYNOWY - OBRÓBKA SKRAWANIEM NA MASZYNACH CNC

LASER FIBER
X=3000 mm
Y=1500 mm

KIMLA Streamcut
3-osiowy waterjet

X=4000 mm
Y=2000 mm
Z=250 mm

KIMLA Streamcut
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PARK MASZYNOWY - OBRÓBKA SKRAWANIEM NA MASZYNACH CNC

PRASA KRAWĘDZIOWA DURMA
Długość gięcia 3050mm

 

MASZYNY KONWENCJONALNE
Tokarki
Frezarki

Piły

OBERON ACE 6-OSI
Ramię pomiarowe

Dokładność 18 mikrometrów
Fi = 2500 mm
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PARK MASZYNOWY - OBRÓBKA SKRAWANIEM NA MASZYNACH CNC

Q-FIN 
urządzenie do szlifowania, gratowania, 

zaokrąglania krawędzi i polerowania

Profesjonalne stanowiska spawalnicze MIG, MAG, TIG 

Dział Kontroli jakości 

Profesjonalne stanowiska spawalnicze MIG, MAG, TIG Profesjonalne stanowiska spawalnicze MIG, MAG, TIG 
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SYSTEM TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu wewnętrznego różnego rodzaju produktów: 
materiałów sypkich, paczek, pojemników, butelek i puszek. W naszej ofercie znajdują się przenośniki: 
rolkowe, na łańcuchach płytkowych, taśmach modułowych, taśmach PCV i siatkach transportowych. 
Przenośniki wykonujemy zarówno na profilach aluminiowych, jak i ze stali nierdzewnej oraz węglowej 
malowanej na wszystkie kolory z palety RAL.
Wykonujemy najczęściej transportery dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Reprezentujemy 
światowej klasy producentów takich jak: Rexnord, MCC, Intralox. Jesteśmy w stanie opracować optymalne 
rozwiązanie dla prawie każdego rodzaju produkcji.

Zakres działania firmy:
- opracowanie koncepcji i projektowanie,
- kompleksowe dostawy maszyn oraz ich instalacja,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- części zamienne do istniejących przenośników,
- modernizacja przenośników.

Profesjonalizm, rzetelność, wiarygodność i doświadczenie firmy Plastem jako producenta przenośników 
zdecydowały o tym, że z naszych usług korzysta dziś wiele przedsiębiorstw jak choćby: browary, polmo-
sy, rozlewnie wód mineralnych i napojów, zakłady mięsne, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego 
oraz odbiorcy z innych gałęzi przemysłu.
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PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Jednym z najbardziej popularnych sposobów na transport dowolnych materiałów jest wykorzystywanie 
przenośników taśmowych. Przystosowane są do niemal każdego gabarytu ładunku, a jednocześnie 
generują stosunkowo niskie koszty.

W zależności od preferencji klienta, dostępne są modele wyposażone w kurtyny boczne lub zabieraki. 
Dzięki tym elementom mogą być wykorzystywane do transportowania ukośnego oraz poziomego. 
Nasze przenośniki taśmowe znajdą zastosowanie w zakładach produkcyjnych wielu branż, a także 
sortowniach czy magazynach. Dzięki swojej uniwersalności mogą być używane jako autonomiczne
urządzenia, jak również poszczególne elementy linii produkcyjnych.

Opis przenośników taśmowych
Konstrukcja przenośnika taśmowego może być wykonana ze stali zwykłej malowanej proszkowo, 
stali kwasoodpornej lub aluminium. Taśma transportowa najczęściej prowadzona jest po specjalnym 
blacie wykonanym ze stali lub z polietylenu (PE1000). Na końcach przenośnika taśmowego mocowane 
są rolki: napędowa gumowana (elektrobęben) lub bierna zwrotna.

Najczęściej stosowane taśmy wykonane z: PCV, poliuretanu, gumy, silikonu, kauczuku, filcu. 
Oferowane są w różnych grubościach i z różną strukturą wierzchnią (gładka, antypoślizgowa, gripp).

Przenośniki taśmowe najczęściej wykorzystywane są do przenoszenia produktów w poziomie lub 
pod kątem wzniosu do 35°. Znakomicie zdają egzamin podczas transportowania na różne wysokości. 
W zależności od potrzeb transportowanego produktu, montowane są odpowiednie układy band
bocznych, regulowanych w pionie i poziomie.
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Przenośniki, w których jako element transportowy użyta jest taśma modułowa, są stosowane do 
transportu szerokiej gamy produktów o różnorodnej masie. Taśmy mogą być wyposażone 
zarówno w zabieraki, jak i w kurtynę boczną. Umożliwia to stosowanie tego rodzaju urządzeń 
podczas transportu poziomego oraz ukośnego. Duża różnorodność taśm pozwala na ich dobór 
pod indywidualne potrzeby klienta.

Opis przenośników modułowych
Przenośniki modułowe budowane są na bazie profili ze stali kwasoodpornych, aluminiowych lub 
stali czarnej malowanej proszkowo. Taśmy modułowe, są dobierane indywidualnie do danego 
zastosowania i w zależności, w jakich warunkach pracują, dobieramy odpowiedni materiał oraz 
rodzaj taśmy takich producentów jak: 
REXNORD, MCC, INTRALOX.

Największymi zaletami przenośników modułowych jest:
wysoka wytrzymałość taśmy modułowej,możliwość osadzenia na pasie wzdłużnych oraz 
poprzecznych zabieraków,redukcja kosztów i czasu przestoju przenośnika (przy uszkodzeniu 
taśmy wymienia się tylko jej część – moduł),łatwe utrzymanie w czystości.W celu zabezpieczenia 
transportowanego elementu przed wypadnięciem z przenośnika, montuje się bandy boczne 
mocowane do konstrukcji nośnej lub stosuje się odpowiednio profilowane listwy ślizgowe z tworzywa, 
będące jednocześnie ślizgami prowadzącymi taśmę.

PRZENOŚNIKI MODUŁOWE
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Oferta nasza obejmuje wykonanie przenośników na łańcuchach płytkowych. Wszystkie wykonane 
przez nas maszyny oparte są na łańcuchach firm REXNORD, MCC. Nasze wieloletnie doświadczenie 
w branży rozlewniczej pozwala nam na konstruowanie przenośników jedno- jak i wielorzędowych, 
prostobieżnych oraz skrętnych. Przenośniki płytkowe są wykorzystywane w wielu branżach produkcyjnych 
oraz transportowych – między innymi w magazynach czy składach handlowych. Znajdują zastosowanie 
w różnych gałęziach przemysłu:
- spożywczego,
- kosmetycznego i farmaceutycznego,
- elektrycznego i elektronicznego,
- motoryzacyjnego,
- papierniczego.
 
Opis przenośników płytkowych
Przenośniki płytkowe są również stosowane jako transportery buforujące w wielu procesach 
produkcyjnych takich jak: sortowanie, zamykanie, napełnianie, etykietowanie itd. Konstrukcja nośna 
transportera wykonywana jest ze stali kwasoodpornej, stali zwykłej malowanej oraz na profilach 
aluminiowych. Łańcuchy płytkowe, które pełnią rolę elementu transportującego, mogą być z tworzywa 
lub ze stali. We wszystkich wykonanych przez nas maszynach wykorzystujemy łańcuchy 
firmy REXNORD, MCC. 

Bandy boczne montowane w przenośnikach płytkowych są ważnym elementem konstrukcyjnym 
przenośnika płytkowego, dzięki którym możemy bezpiecznie przemieszczać produkty o dużym 
zakresie wysokości i różnych średnicach.

Zaletą przenośników płytkowych jest możliwość pracy w niskich i wysokich temperaturach, 
w środowisku chemicznie agresywnym oraz w dużej wilgotności.

PRZENOŚNIKI PŁYTKOWE
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Przenośniki rolkowe służą do transportu produktów o zwartej budowie i regularnym kształcie podstawy, np. 
palet, kartonów, skrzynek, pojemników, itp. W zależności od zastosowania odróżniamy przenośniki napędzane 
oraz grawitacyjne (nienapędzane), które stosowane są jako stanowiska montażowe lub jako bufor końcowy w 
systemach przenośników napędzanych. Doskonale nadają się do budowy regałów przepływowych w centrach 
dystrybucyjnych. Wykonywane są w rożnych długościach, szerokościach i podziałkach rolek transportowych. 
W przenośnikach rolkowych można zamontować elementy dodatkowe np.: prowadnice boczne, zderzaki 
końcowe, blokady pneumatyczne.

Opis przenośników rolkowych

Przenośniki rolkowe grawitacyjne (nienapędzane) – to rodzaj przenośników, na których ruch elementów 
transportowanych odbywa się za pomocą rąk lub sił grawitacji. Zaletą przedstawianych przenośników jest 
solidna konstrukcja, szybki montaż, dopasowanie do specyficznych wymagań klienta. Nośności przenośników 
wahają się w granicach od kilku kg/m (rolki wykonane z tworzy sztucznych) aż do kilku ton (rolki stalowe, 
łożyskowane zewnętrznie).

Przenośniki rolkowe napędzane – są to przenośniki, w których rolki mogą być napędzane w różny sposób, np.:
- rolki z wytłoczonymi dwoma rowkami pod okrągły pasek polikordowy. W takim przypadku napęd przenoszony    
  jest z rolki na rolkę. Napęd na rolki może zostać przeniesiony dwojako przy użyciu motoreduktora lub przy  
  użyciu elektrorolki.
- rolki z wytłoczonym jednym rowkiem pod okrągły pasek polikordowy. Cechą charakterystyczną tego typu  
  transporterów jest napęd przenoszony z motoreduktora na główny wałek napędowy, umieszczony pod  
  transporterem, a następnie na wybrane rolki napędzane. W takim przypadku nie wszystkie rolki muszą być  
  napędzane.
- rolki z pojedynczym kołem łańcuchowym, gdzie napęd przenoszony jest z motoreduktora na łańcuch rolkowy,     
  który napędza wszystkie rolki.
- rolki z podwójnym kołem łańcuchowym są napędzane łańcuchem rolkowym z rolki na rolkę.

Elementy użyte do produkcji przenośników rolkowych są najwyższej jakości, co gwarantuje długoletnią trwałość.
Uzupełnieniem tego rodzaju produktów są transportery rolkowe łukowe. Oferujemy łuki rolkowe w wersji 
grawitacyjnej i napędzanej. Łuki rolkowe projektujemy zawsze w oparciu o podane parametry transportowanego 
przedmiotu. 

PRZENOŚNIKI ROLKOWE
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REXNORD / MCC TABLETOP AND MATTOP CHAINS
Łańcuchy płytkowe, stalowe i z tworzywa. Taśmy modułowe 
o powierzchni gładkiej, perforowanej, grzebieniowej, z otworkami 
lub oporowymi gumkami. Dodatkowo wszystkie akcesoria, koła zębate, 
zabieraki, grzebienie. Łańcuchy i taśmy występują 
w wersji  prostobieżnej i skrętnej. 

MARBETT CONVEYOR COMPONENTS
Elementy transporterów, profile prowadzące i poślizgowe, prowadnice 
prostobieżne i łukowe, rolki i prowadnice do powrotu łańcucha, uchwyty 
i złączki do montażu barierek, podpory, głowice, prowadnice proste 
i rolkowe do prowadzenia produktu, zawiasy, zamki, uchwyty. 
Stopki podpierające wykonane z tworzywa, stali cynkowanej i nierdzewnej. 
Zespoły łożyskowe, obudowy z łożyskami, wysoce odporne na korozję. 

REXNORD KETTE 
Łańcuchy rolkowe standard europejski, standard amerykański, prostobieżne, 
skrętne. Wykonanie specjalne z zaczepami, ze sworzniem przelotowym, 
z podwójną podziałką. 

INTRALOX 
Taśmy modułowe firmy Intralox o powierzchni gładkiej, perforowanej, 
grzebieniowej, z otworkami lub oporowymi gumkami. Dodatkowo wszystkie 
akcesoria, koła zębate, zabieraki, grzebienie. 

KATALOGI NASZYCH PARTNERÓW
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W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIECIE:

wysokogatunkowe tworzywa sztuczne
prowadnice i profile ślizgowe
profile wytłaczane
koła zębate z tworzyw sztucznych
zakręty do łańcuchów płytkowych
ślimaki
gwiazdy i koła podziałowe
obracarki z tworzyw sztucznych
oraz inne elementy wykonane na życzenie klienta

PL 98-220  Zduńska Wola, Janiszewice 3A
tel. +48 43 824 31 51, +48 43 824 31 50,
+48 43 824 51 92, fax +48 43 824 49 75

e-mail: plastem@plastem.pl, www.plastem.pl




