
 

VYSOCE VÝKONNÉ VÁLEČKOVÉ ŘETĚZY 

SE SPECIÁLNÍ OCHRANOU PROTI OPOTŘEBENÍ 



 

 
 

HOSPODÁRNÉ DÍKY OCHRANĚ PŘED OPOTŘEBENÍM 

Speciální povlaky prodlužují dobu použití - též při nepatrné údržbě 
 

 
 
Oblasti použití 
 
Vysoce výkonný řetěz Biathlon plně odhalí své přednosti tam, kde je 

při obtížné údržbě používání standardních válečkových řetězů 

nehospodárné. 

Speciální povlak čepů a válečků řetězu dává neobyčejně dobré 

vlastnosti při nouzovém provozu a činí řetěz zvláště odolným za 

stavu bez dostatečného domazávání. Prodloužená doba použití 

zvyšuje použitelnost strojů a zařízení. 

Na přání je řetěz Biathlon dostupný i v antikorozním provedení. 

 

  

Povlak 
 
Speciální povrchová vrstva řetězu Biathlon zajišťuje vysokou 

odolnost proti abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení, dokonce i při 

nepatrném přívodu maziva. Tímto způsobem se rozsáhle zamezuje 

tvoření koroze třením. Speciální postupy dodatečného zpracování 

propůjčují povrchu, přes jeho vysokou tvrdost, optimální 

houževnatost. 

 

 
Proces vytváření povlaku se vyznačuje, vedle reprodukovatelně 

nastavitelné tloušťky vrstvy, též neobyčejně rovnoměrným 

rozprostřením vrstvy a věrným sledováním obrysu na součástkách 

řetězu. 

 

Charakteristické technické vlastnosti 
 

 čepy řetězu s povlakem 

 válečky s povlakem 

 speciální maziva s dlouhodobým působením 

 

Výhody používání 
 

 obzvlášť hospodárné 

 vlastnosti nouzového provozu při nedostatečném mazání 

 na přání s antikorozní ochranou 

 

 Provozní hodiny 

   Povlak 

 Prodloužení opotřebení 

 Příčný výbrus řetězového čepu s povlakem   Diagram opotřebení  

 Základní materiál 

 Povlakovaný váleček 

 Dlouhodobé mazání 

 Speciální čep s povlakem 



  
K dodání i s unášeči a rovnými deskami (označení GL). 
Řetězy 16-B lze dodat s výškou desky g = 21 mm (max.) a jako GL s g = 24 mm (max.). 
 
Pro tyto řetězy je možné používat standardní řetězová kola. 

 
Spojovací články: Označení podle DIN (…) 
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