
 Tlumící elementy

 Shrnovací pluh

 Dopadová zástěra

 Předávací zákryt

 Vodící kladka

 Stanice tlakových 
válců (pohled ze 
spodu)

 Podstavec ve formě V  Podstavec ve formě C

 Podstavec ve formě K  Podstavec jako konstrukce z profilových ocelových prvků

Dornierstraße 9 • D-48477 Hörstel
Telefon +49 (0) 5459/9338-0 • Telefax +49 (0) 5459/9338-80
E-mail  info@vhv-anlagenbau.de • Internet  www.vhv-anlagenbau.de

Inovativní dopravní technika
 v modulové stavbě

Modulární příslušenství

Nabízíme Vám pásové dopravníky pro roz-
dílné rozestupy podpěr, rozdílné způsoby 
použití…

… s možností rozšíření a kompatibili-
tou s pásy o šířce 250 až 5200 mm.

Varianty podstavců



Naše standardní 
komponenty nabízejí 
nejrůznější varianty. 
Vyznačují se zvláště 
snadnou montáží a 
údržbou.

 dopravuje, ukládá a zpracovává suroviny  Masivní konstrukce pro vnější nasazení

 otáčení  rozdělování

Modulární příslušenství

 Zastřešení před 
deštěm, lávky a 
schody

 Násypka a boční 
svody

 Prostorově úsporná, 
kompletně 
zapouzdřená napínací 
jednotka

 Reverzní stanice s 
hlídačem otáček

 Pohonná stanice se 
zpětnou západkou a 
čelním segmentovým 
škrabákem

Inovativní technika pásových dopravníků

 zdvihání, sklápění, pojezd

 pokládání, vkládání

 Srovnání: dvojpás, zakrytý pás, šikmý pás  Dvojpás

Inovativní systémy nabízejí širokou škálu 
variant, dlouhou životnost a hospodárnost. 
Jsou konstruovány ve 3D a vyráběny na 
CNC strojích.

 Zakrytý pás

 Rámová 
plnička

 Dávkovací/  
vážící pás

 pojezd, revers

 Detektor kovu s 
instalační  
jednotkou

 Nakládání LKW
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