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 NÁVLEKY VÁLEČKŮ 
VOLTA  
Návleky válečků jsou používány v celé řadě průmyslů, kde je 
výrobek přepravován po válečkové trati. Volta návleky zajišťují pro 

dopravu výrobků měkký, stopy nezanechávající povrch.  
VOLTA návleky jsou z PU, tvrdost Shore 85A.  

Vlastnosti výrobku zahrnují:  

▪  měkký povrch 
▪  stopy nezanechávající povrch  
▪  dostupnost v celé řadě rozměrů  
▪  vyjímečnou trvanlivost  
▪  snadno se navléká s použitím nástroje VOLTA  
Naše novinka drážkovaný návlek se používá v aplikacích, kde je 

mnoho prachu. Drážkovaný povrch dovoluje snadno očistit přebytek 

prachu, průměr navlečeného válečku nemá s prachem větší průměr, 

zabrání prokluzu nebo zničení výrobku.  

 
Standardní rozměry válečků:  
Nomenklatura:  

Značení návleků Volta obsahuje dvě čísla. První číslo udává průměr 
válečku, který má být navlečen. Druhé číslo udává požadovaný 

průměr válečku po navlečení na váleček. Příklad: 50 x 55 návlek je 
konstruován pro navlečení válečku s vnějším průměrem 50 mm (2") 
a vnější průměr válečku po navlečení bude 55 mm (2 1/6").  

Tento identifikační systém je použit pro standardní i drážkovaný 
návlek Volta.  

Balení:  

Návleky do rozměru 60x65 mm jsou baleny v rolích po 30 m (100').  
Návleky od rozměru 65x70 mm jsou řezány po 3.20 m (10') délkách.  

Drážkované a standardní návleky (hladký povrch) 

Stopy nezanechávající povrch chrání výrobky 

Standardní rozměry návleků (mm)  

40 x 45 

40 x 46 

40 x 50 

42 x 47 

45 x 50 

48 x 53 

50 x 55 60 x 65 

65 x 73 

70 x 75 

73 x 78 

77 x 82 

10 x 14 

22 x 27 

23 x 27 

25 x 30 

27 x 32 

30 x 35 

32 x 37 

35 x 40 

38 x 43 

80 x 85 

85 x 90 

90 x 95 

Drážkované návleky: Kontaktujte distributora firmy Volta pro dostupnost.  
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Volta neposkytuje žádné záruky s  ohledem k  jakémukoliv výrobku pro zvláštní ú čely použití. Viz. Volta všeobecné termíny a podmínky . 

Copyright©2006 VOLTA Belting Technology Ltd.               Czech - 04/2007  


