
Modulární pojezdové dráhy

* Ochranná známka
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* Ochranná známka

Modulární pojezdové dráhy

Modulární pojezdové dráhy pro volnou manipulaci. 
Lze je využít k vytvoření  dopravních tratí vhodných k různým účelům: podávací a vykládací pásy ve 
stavebnictví, systémy pro uskladnění a sběr, balicí technika atd.

Modularita

Pojezdovou dráhu lze snadno smontovat připevněním válečkových a 
kuličkových segmentů do vhodných profilů z eloxovaného hliníku.
Specifický průřez profilu umožňuje montáž válečkového a kuličkového 
segmentu vtlačením do profilu bez použití šroubů nebo jiných 
upevňovacích prvků.

Náhrada

Válečkové a kuličkové segmenty mohou být snadno a rychle vyjmuty a 
nahrazeny novými, aniž by došlo k demontáži celé pojezdové dráhy.
Hliníkové profily lze znovu použít.

Hladký a tichý chod

Materiál použitý pro pro válečky, kuličky a držáky minimalizují tření, a proto 
je není nutné promazávat.

Vysoká nosnost

Válečková dráha se vyznačuje vysokou zatížitelností díky maximální 
kapacitě zatížení na jeden váleček, a to 360 N (PA válečky) a 150 N 
(TPU válečky).

Vysoká rázová pevnost

Válečkové segmenty se vyznačují vysokou odolností vůči nárazům při 
dopadu materiálu na pojezdovou dráhu.

Manipulace s křehkými materiály

Válečky z termoplastického polyuretanu (TPU) s povrchem proti poškrábání 
a zašpinění jsou vhodné při manipulaci s křehkými materiály, např. sklo, 
dřevo.

Všesměrová manipulace

Kuličky z technopolymeru na bázi polyacetalu (POM) umožňují snadnou 
manipulaci všemi směry.
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* Ochranná známka

Modulární pojezdové dráhy
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RLT-U
Válečkové segmenty
Držák válečků z technopolymeru na bázi
polyacetalové pryskyřice (POM), černá barva.
RLT-U-PA: válečky z technopolymeru na bázi
polyamidu (PA), černá barva.
RLT-U-TPU: válečky z termoplastického polyuretanu
(TPU), tvrdost 92 Shore A, šedá barva.

RLS-U
Kuličkové segmenty
Kuličky: technopolymer na bázi polyacetalové
pryskyřice (POM), bílá barva.
Držák kuliček: technopolymer na bázi polyamidu
(PA), černá barva.

RLT-AL
Hliníkové profily
Profil udrží až 11 valečkových segmentů RLT-U nebo 
kuličkových segmentů RLS-U.
Profil vykazuje vysokou odolnost proti ohýbání při 
zatížení a umožňuje montáž pojezdových drah bez 
použití dalších pomůcek.

RLT-H
Spojky a koncovky
Spojka RLT-HJ slouží k těsnému spojení dvou 
pojezdových drah. Koncovka RLT-HE je zakončovací 
prvek pojezdové dráhy. Koncovky neplní pouze 
estetickou úlohu, ale slouží také jako bezpečnostní 
prvek chránící obsluhu a přepravovaný materiál.

RLT-CE
Bočnice
Bočnice pro pojezdové dráhy  RLT-CE se používají pro 
boční vedení břemene, se kterým se manipuluje na 
pojezdových drahách. Tento prvek je montován vtlačením 
do hliníkových profilů RLT-AL bez použití šroubů nebo 
jiných upevňovacích prvků. Montáž může být provedena i 
na již připevněnou pojezdovou dráhu.

RLT-B
Brzdící segmenty
Brzdicí segmenty RLT-B umožňují zpomalit nebo 
zastavit náklad přepravovaný po pojezdové dráze. 
Brzdicí segmenty se montují vtlačením do válečkových 
segmentů RTL-U bez použití šroubů nebo jiných 
upevňovacích prvků.

RLT-M
Držáky a podpěry
Držáky a podpěry umožňují upevnění pojezdové dráhy  
ke strojům a jiným podpůrným konstrukcím.
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* Ochranná známka

Modulární pojezdové dráhy

RÁZOVÁ PEVNOST

# RLT-U-PA / RLT-U-TPU 
Velikost zatížení které vyvolává elastickou deformaci a zabraňuje otáčení válečku, 
který přichází do kontaktu s žebrováním hliníkových profilů. Při takové velikosti 
zatížení však nedochází k trvalé deformaci materiálu.

# RLS-U-POM
Velikost zatížení je omezená s ohledem na hladký pohyb kuliček uvnitř držáku při 
nízkých kluzných rychlostech. Při tomto zatížení nedochází  k trvalé deformaci 
materiálu. Při vyšších kluzných rychlostech je nezbytné řídit se uvedenou 
tabulkou.

ZATÍŽENÍ 
SOUSTŘEDĚNÉ VE 
STŘEDU, POJEZDOVÁ 
DRÁHA PODEPŘENÁ VE 
DVOU BODECH.

P: Hodnota zatížení, které ve středu vytváří pružný průhyb hliníkového profilu, při překročení této hodnoty již 
může být funkčnost produktu oslabena. Při této hodnotě zatížení však nenastává trvalá deformace materiálu.

L = vzdálenost mezi podpěrami 
f = průhyb

NOSNOST

Profil
Válečkové a

kuličkové
segmenty

Nosnost # 
Rovnoměrné zatížení,

segment zcela podepřen
Soustředěné zatížení na
jediný váleček / kuličku

RLT-AL RLT-U-PA 13330 N/m 360 N

RLT-AL RLT-U-TPU 5550 N/m 150 N

RLT-AL RLS-U-POM 850 N/m 30 N
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* Ochranná známka

• Standardní provedení
Držák válečků z technopolymeru na bázi polyacetalu (POM), barva černá.
- RLT-U-PA: válečky z technopolymeru na bázi polyamidu (PA), barva 

černá. Pracovní teplota -20°C až +90°C.
- RLT-U-TPU: válečky z termoplastického polyuretanu (TPU), tvrdost 92 

Shore A, barva šedá. Pracovní teplota -20°C až +70°C.

Válečkové segmenty pro 
pojezdové dráhy ELEROLL

Design FM
RLT-U

Standardní provedení q
Kód Označení g

429806 RLT-U-PA 106

429811 RLT-U-TPU 114

Vlastnosti a použití
- Válečkové segmenty, vhodně upevněny uvnitř hliníkových profilů RLT-AL 

(Obr. 1), vytvářejí modulární pojezdové dráhy pro občasnou manipulaci 
(oba typy jako kluzné i pojezdové plochy), hodí se pro podávací a 
vykládací pásy ve stavebnictví, systémy pro uskladnění a sběr, balicí 
technika atd.

- Válečkové segmenty RLT-U-PA jsou vhodné pro přepravu těžkých 
břemen, válečkové segmeny RLT-U-TPU s pojezdy z materiálu odolného 
proti poškrábání umožňují manipulaci s křehkými materiály, např. sklo 
nebo dřevo.

- Nízký koeficient tření mezi válečkem a držákem válečku minimalizuje 
potřebu promazávání.

- Specifický průřez profilu RLT-AL umožňuje montáž válečkového segmentu 
vtlačením do profilu bez použití šroubů nebo jiných upevňovacích prvků 
(Obr.1). Proto mohou být válečkové segmenty snadno a rychle vyjmuty a 
nahrazeny, aniž by došlo k demontáži celé pojezdové dráhy.

- Válečkové segmenty jsou dělitelné ve shodě s definovanými průřezy 
(Obr. 2), proto je možné vytvořit pojezdové dráhy, které budou mít 
přesně požadavanou délku.

Technická data
Viz.: ELEROLL Modulární pojezdové dráhy (strana 2).
Speciální provedení na vyžádání
Válečky v různých barvách (např. červená, žlutá, zelená pro nastavení 
montážních linek a skladů podle kritérií Kanbanu).
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* Ochranná známka

• Kuličky
Technopolymer na bázi polyacetalu (POM), barva bílá.

• Držák kuliček
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

Kuličkové segmenty pro 
pojezdové drázy ELEROLL

Design FM
RLS-U

Standardní provedení q
Kód Označení g

429801 RLS-U-POM 151

Vlastnosti a použití
- Kuličkové segmenty, vhodně upevněny uvnitř hliníkových profilů RLT-AL 

(Obr. 1), vytvářejí modulární pojezdové dráhy pro občasnou všesměrovou 
manipulaci.

- Kuličkové segmenty lze zkombinovat s válečkovými segmenty RLT-U a 
použít v několika odvětvích: podávací a vykládací pásy ve stavebnictví, 
systémy pro uskladnění a sběr, balicí technika atd. 

- Nízký koeficient tření mezi kuličkou a držákem kuličky minimalizuje 
potřebu promazávání.

- Specifický průřez profilu RLT-AL umožňuje montáž kuličkového segmentu 
vtlačením do profilu bez použití šroubů nebo jiných upevňovacích prvků 
(Obr.1). 

- Kuličkové segmenty jsou dělitelné ve shodě s definovanými průřezy 
(Obr. 2), proto je možné vytvořit pojezdové dráhy, které budou mít 
přesně požadavanou délku.

- Kuličky mohou být snadno a rychle vyjmuty a nahrazeny pomocí 
běžného šroubováku patřičného rozměru (Obr. 3), aniž by došlo k 
demontáži celé pojezdové dráhy.

Technická data
Viz.: ELEROLL Modulární pojezdové dráhy (strana 2).
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* Ochranná známka

• Materiál
Eloxovaný hliník, přírodní barva.

Hliníkové profily pro pojezdové 
dráhy ELEROLL

Design FM
RLT-AL

Standardní provedení Hlavní rozměry q
Kód Označení L g

429900-0270 RLT-AL-270 270 123

429900-0540 RLT-AL-540 540 247

429900-0810 RLT-AL-810 810 370

429900-1080 RLT-AL-1080 1080 495

429900-1350 RLT-AL-1350 1350 618

429900-1620 RLT-AL-1620 1620 740

429900-1890 RLT-AL-1890 1890 865

429900-2160 RLT-AL-2160 2160 990

429900-2430 RLT-AL-2430 2430 1110

429900-2700 RLT-AL-2700 2700 1235

429900-2970 RLT-AL-2970 2970 1360

Vlastnosti a použití
Profil udrží až 11 válečkových segmentů RLT-U nebo kuličkových 
segmentů RLS-U. Specifický průřez profilu umožňuje montáž válečkového 
a kuličkového segmentu vtlačením do profilu bez použití šroubů nebo 
jiných upevňovacích prvků.
Profil vykazuje vysokou odolnost proti ohýbání i při bodovém podepření 
(Obr. 1).
Speciální provedení na vyžádání
Profily s jinou délkou odlišnou od standardního provedení (maximální 
délka 2970 mm).
Montážní pokyny
Profil se připevňuje k podpůrné konstrukci pomocí šroubů vhodné 
velikostí a provedení přes otvory, které se vyvrtají do základny profilu. Profil 
lze připevnit k podpůrné konstrukci na dva body (Obr. 1) nebo se podepře 
po celé délce (Obr.2).
Pro odtok tekutin, které se mohou uvnitř profilu nashromáždit (např. při 
použití u zařízení, jejichž části musí být z hygienických důvodů často 
čištěny vodními tryskami), se doporučuje vytvořit otvory patřičné velikosti 
a tvaru do základny profilu.
Technická data
Viz.: ELEROLL Modulární pojezdové dráhy (strana 2).
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* Ochranná známka

• Materiál
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

• Standardní provedení
- RLT-HJ: spojka.
- RLT-HE: koncovka.

Spojky a koncovky pro pojezdové 
dráhy ELEROLL

Design FM
RLT-H

Standardní provedení q
Kód Označení g

429816 RLT-HJ 4

429821 RLT-HE 6

Vlastnosti a použití
Spojka RLT-HJ slouží k těsnému spojení dvou pojezdových drah ELEROLL 
(Obr. 1).
Koncovka RLT-HE je zakončovací prvek pojezdové dráhy ELEROLL (Obr. 2).
Koncovky neplní pouze estetickou úlohu, ale slouží také jako bezpečnostní 
prvek chránící obsluhu před zraněním a přepravovaný materiál před 
poškozením o konec hliníkového profilu.
Montáž
Spojky a koncovky jsou namontovány na konce hliníkových profilů RLT-AL 
pomocí dvou samořezných šroubů UNI 6954 Ø 2,9 x 13 (nejsou součástí 
dodávky).
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* Ochranná známka

• Materiál
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

Bočnice pro pojezdové dráhy 
ELEROLL

Design FM
RLT-CE

Standardní provedení q
Kód Označení g

429826 RLT-CE 34

Vlastnosti a použití
Při použití válečkových segmentů RTL-U musejí být namontovány bočnice 
RLT-CE, které se používají pro boční vedení břemene, se kterým  se 
manipuluje  na pojezdových drahách ELEROLL (Obr. 1).
Pro středně těžká břemena doporučujeme použít prvek RLT-M (Obr. 3).
Tento prvek je montován vtlačením do hliníkových profilů RLT-AL bez 
použití šroubů nebo jiných upevňovacích prvků (Obr. 2). Montáž může být 
provedena i na již připevněnou pojezdovou dráhu.
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* Ochranná známka

• Materiál
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

• Standardní provedení
- RLT-BR: brzdicí segment pro válečkový segment RLT-U.
- RLT-BRS: brzdicí segment pro válečkový segment RLT-U s koncovou 

zarážkou.

Brzdicí segmenty pro pojezdové 
dráhy ELEROLL

Design FM
RLT-B

Standardní provedení q
Kód Označení g

429836 RLT-BR 12

429831 RLT-BRS 14

Vlastnosti a použití
Brzdicí segmenty RLT-B umožňují zpomalit nebo zastavit náklad 
přepravovaný po pojezdové dráze ELEROLL.
Brzdicí segmenty se montují vtlačením do válečkových segmentů RTL-U 
bez použití šroubů nebo jiných upevňovacích prvků.
Brzdicí segmenty RLT-BR lze namontovat na horní stranu valečkových 
segmentů RLT-U-PA a RLTL-U-TPU (Obr. 1) nebo na spodní stranu 
válečkových segmentů RLT-U-TPU (Obr. 2).
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* Ochranná známka

• Materiál
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), barva černá.

• Standardní provedení
- RLT-MB: držák.
- RLT-MS: podpěra.
- RLT-MS-A12: podpěra s připojovací tyčí a šroubem M6 s válcovou 

hlavou a vnitřním šestihranem.

Držáky a podpěry pro pojezdové 
dráhy ELEROLL

Design FM
RLT-M

Standardní provedení q
Kód Označení g

429841 RLT-MB 35

429846 RLT-MS 49

429848 RLT-MS-A12 145

Vlastnosti a provedení
Držáky a podpěry umožňují upevnění pojezdové dráhy ELEROLL ke 
strojům a jiným podpůrným konstrukcím.
Montáž
Držáky a podpěry jsou vybaveny spojovacími kolíky, které zapadají do 
drážky na spodní straně hliníkového profilu RLT-AL (Obr. 1). Tyto kolíky 
rovněž umožňují spojovat více držáků a podpěr dohromady mezi sebou, 
protože zapadají do připravených otvorů na těchto prvcích (Obr. 2).
Držák RLT-MB je kompatibilní s profily o šířce drážky 8 mm (Obr. 4).
Držáky a podpěry umožňují různé konfigurace pro upevnění pojezdové 
dráhy ELEROLL (viz. Obr. 1, Obr. 2 a Obr. 3).



ELESA+GANTER CZ S.R.O. 
Počernická 96
108 00 PRAHA 10 - Malešice
Phone: +420 296 333 870
Fax: +420 296 333 871
www.elesa-ganter.cz
info@elesa-ganter.cz

ELESA S.p.A.
Via Pompei 29
20900 Monza (MB) ITALY
Phone: +39 039 28 11.1
Fax: +39 039 83 63 51
www.elesa.com
info@elesa.com

OTTO GANTER GmbH & Co.KG
Triberger Straße 3
78120 Furtwangen GERMANY
Phone: +49 7723 65 07 130
Fax: +49 7723 65 07 165
www.ganter-griff.com
info@ganter-griff.de

www.elesa-ganter.com

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y

ZC
A

TE
+

G
R

O
LL

C
Z1

4


