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polyuretanové výrobky

Polyuretan (PU) je všestranně použitelný materiál. Má výborné vlastnosti v oblasti 
mechanické odolnosti a pružnosti. Dobře se opracovává. Odolává oděru. Má výborné adhezní 
vlastnosti a dlouhou životnost. Je možné ho použít do 100°C. Pozor - při vyšších teplotách se 
rozkládá a ztrácí své vlastnosti.

možnosti úpravy

hladký bez označení

s řásněmi R

s tkaninou T

s pyramidami P

polyuretanové výrobky

typy děrovaných plechů

2 mm Bez označení

5 mm /5

nerezový 2 mm /N

dělení dle tvrdosti

Secutex NORMAL - čirý – standardní provedení – 75° Shore A Bez označení

Secutex žlutý – 55° Shore A Z55

Secutex žlutý – 75° Shore A Z75

Secutex žlutý – 90° Shore A Z90

Barva děrovaného plechu je standardně červená. Je možno ji dodat se žlutočernými, šikmými  
pruhy – označení ZC.

děrovaný plech je možné dále objednat tak, 
aby byl:

  pouze uvnitř PU
  z PU vyčníval přímo
  zahnutý pod úhlem 90°.

Mimo děrovaného plechu je možné k vyztužení 
použít látkovou tkaninu nebo skelné vlákno.

možnosti pŘipevnění

Šroub s 
maticí Šroub Vrut s 

hmoždinkou Trhací nýt Nýt Vrut Samořezný 
šroub 

Na základě konkrétní poptávky je možné zajistit výrobu PU doplňků např. pro cihlářský 
průmysl nebo do různě tvarovaných zařízení.

pŘi výběru vám doporučujeme obrátit se na nás s konkrétním 
dotazem.
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polyuretanové desky

Standardní polyuretanová deska z čirého PU 75° Shore A, vyztužená děrovaným plechem, s 
hladkým povrchem, tloušťka plechu P = 2,5 mm, barva plechu červená.

 splF

Standardní polyuretanová deska z čirého PU 75° Shore A.

 spF

roZměry

Kóta Rozměr

Tloušťka D min. 10 mm

Šířka A 30  - 1 000 mm

Délka L standardní 3 000 mm

roZměry

Kóta Rozměr

Tloušťka D min. 10 mm

Šířka A 30  - 1 000 mm

Délka L standardní 5 000 mm

standardní - pŘíklad pŘi objednání

SPFL . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

s pŘesahem - pŘíklad pŘi objednání 

SPFL . D . A . L . B/C

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm . přesah v mm

 

 

standardní - pŘíklad pŘi objednání

SPF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

s teXtilní výZtuhou - pŘíklad pŘi objednání

SPTF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

s výZtuhou Ze skelné tkaniny - pŘíklad pŘi objednání

SPSF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

s pŘilepeným suchým Zipem - pŘíklad pŘi objednání

SPZF . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm
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polyuretanové výrobky

Deska je tvořena ze speciálního pěnového polyuretanu Soft, spodní a vrchní vrstva je z 
klasického, čirého PU 75° Shore A, celá deska je vyztužená červeným, děrovaným plechem 
tloušťky P = 2 mm.

 splsoftroZměry

Kóta Rozměr

Celková 
tloušťka D 15 - 30 mm

Tloušťka P, M 5 mm

Šířka A 30  - 1 000 mm

Délka L standardní 3 000 
mm

Tloušťka pěny S viz. tabulka

 

standardní - pŘíklad pŘi objednání

SPLSoft . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

s kovovou výZtuhou a tenkou horní vrstvou powerFleX - pŘíklad pŘi objednání

SPLSoftP1 . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

beZ kovové výZtuhy - pŘíklad pŘi objednání

SPSoftS1 . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm

beZ kovové výZtuhy s tenkou norní vrstvou powerFleX - pŘíklad pŘi objednání

SPSoftP1 . D . A . L

typ ochrany . tloušťka v mm . šířka v mm . délka v mm
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speciální profily

 splhp
možnosti

Hodnota

Počet děr 1 - 5

Výška 40 - 50 mm

Šířka dílku 30 - 60 mm

Průměr díry 20 - 50 mm

možnosti pŘipevnění

Šroub s maticí Imbus šroub s 
hmoždinkou

Přivaření za 
mřížku

 splw
možnosti

Hodnota

Tloušťka 10, 20 mm

Délka ramene 50 - 200 mm

možnosti pŘipevnění

Šroub s maticí Trhací nýt Samořezný 
šroub

Angle SPL-W

 splhr
možnosti

Hodnota

Průměr 30 - 120 mm

Semicir cular SPL-HR
možnosti pŘipevnění

Šroub s maticí Trhací nýt Samořezný 
šroub

 spGrF
možnosti

Hodnota

Délka standard 2 900 m

Výška standard 100 mm

Šířka 80, 100 mm

možnosti pŘipevnění

Šroub s maticíFixing options
Ramp fender SPG-RF
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 sasa

 sasb

 sasc

 sasd

 sase 

Označení Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Váha
(kg)

SAS.A.0082 82 1 000 11,0

SAS.A.0087 87 1 000 11,3

SAS.A.0102 102 1 000 16,2

SAS.A.0112 112 1 000 16,9

Označení Šířka
(mm)

Délka
(mm)

Váha
(kg)

SAS.B.0082 82 1 000 9,2

SAS.B.0087 87 1 000 9,2

SAS.B.0102 102 1 000 15,3

SAS.B.0112 112 1 000 16,4

Označení Šířka A 
(mm)

Šířka B
(mm)

Váha
(kg)

SAS.C.000 190 190 10,0

Označení
Vnější 
šířka
(mm)

Vnitřní 
šířka
(mm)

Hloubka
(mm)

Váha
(kg)

SAS.D.000 290 200 200 8,7

Označení Šířka A 
(mm)

Šířka B
(mm)

Váha
(kg)

SAS.E.000 na dotaz na dotaz 8,9

Zábrany proti najetí

B

5 5

B

190190

290
200

200
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pŘed objednáním je nutné upŘesnit 
roZměry vidlí

polyuretanové ochrany na vidle

  Použití těchto ochran výrazně snižuje hlučnost provozu manipulačních prostředků. Uplatní 
se všude, kde je potřeba ochránit břemeno před poškozením.

  Můžeme dodat i vidle, na kterých je polyuretanová vrstva nanesena nesnímatelně – nelze ji 
sejmout. Tuto úpravu nelze provést dodatečně na používaných vidlích. 

  Pro zvláštní případy manipulace je možné dodat prodloužené nástavce. Tyto se dodávají v 
provedení „zespodu otevřené“ nebo „uzavřené“. Nástavec je možno vyrobit i delší než je 
délka vidle. Nástavec musí být vidlí podpírán v minimální délce 60%.

  Speciální oblé nástavce jsou tvořeny speciálním rámem, který se nasazuje na obě vidle. Na 
povrchu je opatřen polyuretanovým materiálem v požadovaném oblém tvaru. Jsou určeny 
pro šetrnou manipulaci s potrubím, svitky plechu nebo drátu apod.

pŘídavné ochrany

 sZs
Standardní PU návlek na vidle vysokozdvižných vozíků. Jsou ideální pro většinu použití. 
K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části návleku. Přečnívající špička 
neslouží jako nosný prvek.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

 sZssl
Speciální masivní PU návleky pro vidle vysokozdvižného vozíku, zvlášť vhodné pro nepřetržité 
extrémní použití. K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části návleku.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

 sZG
Speciální, extrémně lehké PU návleky pro vidle vysokozdvižného vozíku. Návleky jsou 
vyztužené textilními vlákny pro vyšší pevnost při zachování pružnosti. Vhodné pro méně časté 
používání. K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části návleku.

Tloušťka 10 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

 sZhr
Speciální zaoblené PU návleky, vhodné především pro manipulaci s betonovými rourami nebo 
jiným kruhovým materiálem. K uchycení na vidle slouží šroubovací objímka v zadní části 
návleku.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

-
schutzschuh Gewebe auch leicht

 sZs2
PU deska určená jako nárazník na svislou část vidlí. Pro zlepšení tlumícího účinku je možno 
desku dodat s dutinami.

Šířka Individuální dle rozměru vidlí
Délka Individuální dle rozměru vidlí
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nesnímatelné ochrany

prodloužené nástavce

 sZF
PU ochrana s výztuhou nanesená přímo 
na vidlích VZV. 

Tloušťka 10 - 12 mm

Šířka Individuální dle rozměru 
vidlí

Délka Individuální dle rozměru 
vidlí

 sZF2
PU ochrana s výztuhou nanesená přímo 
na vidlích VZV včetně svislé části. 

Tloušťka 10 - 12 mm

Šířka Individuální dle rozměru 
vidlí

Délka Individuální dle rozměru 
vidlí

 sZGvo
Zespodu otevřené, prodloužené vidle s následujícími možnostmi úpravy A-D.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

Bez
polyuretanu

Polyuretan
nahoře

Polyuretan
zespodu

Polyuretan
nahoře a

po stranách

 sZGvop
Zespodu otevřené, prodloužené vidle s následujícími možnostmi úpravy A-D.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

Bez
polyuretanu

Polyuretan
nahoře

Polyuretan
nahoře a

po stranách

Polyuretan
zespodu

Tuto úpravu nelze připevnit na vidle dodatečně!
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 sZGvG
Uzavřené prodloužené vidle s následujícími možnostmi úpravy A-C.

Tloušťka 15 mm
Šířka 80 - 300 mm
Délka max. 2 200 mm

Bez
polyuretanu

Polyuretan
nahoře

Polyuretan
 

nahoře a
po stranách

speciální oblé nástavce

 sZc
Dodávají se s průměrem oblouku 400, 500, 600 mm s minimální délkou 1 000 mm. Špička je v 
případě potřeby vyměnitelná.

Průměr 400, 500, 600 mm
Délka min. 1 000 mm

Zinkenschutz-Coil

 sZrm
Dodávají se s průměrem 60-500 mm. Skládá se z nosného trnu, na němž jsou nasunuty 
jednotlivé válcové moduly o délce 250 mm. Standardní tloušťka stěny je 20 mm. Zakončení 
je provedeno vyměnitelnou špičkou.

Průměr 60 - 500 mm
Délka 250 mm

Tloušťka stěny 20 mm


