Výhradní zastoupení Schulmeistrat Industrie Technik GmbH
Těžební technika a zařízení

Stírací-Vyrovnávací-Dopadová technika pásových dopravníků

lištový stěrač
typ: Standard

Vyrovnávací stolice

lištový parabolický stěrač
typ: Standard Parabol

čelní segmentový stěrač
typ: Trommel Polyuretan

čelní segmentový stěrač
typ: Trommel

Vyrovnávací válec

Dopadové lože

Dopadový protektor

Stírací systémy v povrchových dolech

Válečkové systémy FMG

Poskytujeme záruční i po záruční servis
POSKYTUJEME ZKUŠEBNÍ
PROVOZ AŽ NA DVA MĚSÍCE
ZDARMA.
AKCE ŠROTOVNÉ:
Od 1.5.2009
nabízíme šrotovné
ve výši
od 2000 až do 10000 Kč

M -TECHNIK, s.r.o. | Jahodová 4988 | 468 01 Jablonec nad Nisou
provozovna

Masná 12 | 466 01 Jablonec nad Nisou | tel.: +420 483 311 611 | fax: +420 483 311 612 | mobil: +420 602 294 242

e-mail: info@m-technik.cz | w w w . m - t e c h n i k . c z

AKCE :
Výrazné slevy
na dodávku stírací
techniky nebo
náhradní díly zdarma.
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Válečkové systémy FMG

Výrobní proﬁl ﬁrmy FMG:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

gravitační nosné válečky
nosné válečky pro dopravníkové pásy (kovové i plastové)
boční vodící válečky
válečky diskové , dopadové
poháněné a třecí válečky pro řetězy, ozubené
kulaté a ploché řemeny
kónické válečky (gravitační a poháněné)
brzdné spojky pro náběhovou beztlakovou přepravu (typ 530)
motorové válečky D=60 mm (typ 820 a 830)
bubnové motory D=114 mm, 127 mm, 135 mm, 160 mm
215 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm
vratné, poháněcí a napínací bubny

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

brzdné nosné válečky (typ 700)
brzdné válečky (typ 710)
přepravní válečky (typ 610, 611, 612)
vícestranné válečky (typ 620, 625)
válečkové kolejnice (typ 720,723)
válečkové lišty (typ 726)
řetězové válečkové kolejnice (typ 730, 731, 732)
napínače řetězů (typ 733, 734)
ozubené řemeny Gates Poly Chain
pogumování nosných válečků a bubnů
kompletní sortiment náhradních disků
více na www.m-technik.cz

