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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR  
NA VÝROBU PÁSOVÉHO 

DOPRAVNÍKA
AlfaCad spol. s r.o. Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava +421 31 550 1141, Hotline: +421 905 239 572 office@alfacad.sk 

ÚDAJE 
OBJEDNÁVATEĽA 

Firma: Počet kusov: 

Kontaktná osoba: Dátum objednávania: 

Telefón: Dátum odovzdania: 

e-mail: 

TYP DOPRAVNÍKA: 

     Horizontálny      Šikmý 

     Kombinovaný 

ROZMERY 
DOPRAVNÍKA: 

Celková dĺžka dopravníka: L: mm Šírka dopravníka: SD: mm 

Osová vzdialenosť bubnov: O: mm Šikmosť: α: ° 
Dĺžka horizontálnej časti pri 
kombinovaného dopravníka: L1:  mm

Šírka pásu: Poz.: Typizované rozmery pásových dopravníkov sú cenovo lacnejšie, ako individuálne. 

Typizovaný: 
Sp = 300 mm 
Sp = 500 mm 
Sp = 600 mm 

Individuálny: SP = mm 

PODSTAVA 

Podstava je súčasťou ponuky: ÁNO NIE Výška podstavy je: 

Výška: H: mm  Fixná 

Výška: H1:  mm Nastaviteľná: od: mm do: mm 

Možné spôsoby zakončenia podstavy (do rámčeku napíšte počet prvkov na jednom dopravníku): 

POHON 
(Trojfázový asynchrónny 

motor so šnekovou 
prevodovkou)

Označte prosím polohu elektromotora 
(na obrázku je pohľad zhora): 

Horizontálne k dopravníku: Horizontálne od dopravníku: 

Vertikálne dole: Vertikálne nahor: 
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RÝCHLOSŤ  
POHYBU PÁSU 

Regulácia rýchlosti: ÁNO NIE 

Menovitá rýchlosť (pri 50 Hz): m/min Maximálna rýchlosť: m/min 
Povolená odchýlka (+/-) od 
menovitej rýchlosti pri 50 Hz: m/min Minimálna rýchlosť: m/min 

Možnosť regulácie rýchlosti pomocou frekvenčného meniča v rozmedzí 40 – 100 %. 

MATERIÁL 
KONŠTRUKCIE Železný rám      Hliníkový (Al) profil: 

40 x 40 N 
40 x 80 N 

Nerezový rám 

TYP PODPER- NÉHO 
PLECHU POD 

PÁSOM 

HP mm 

β ° 
Typ A: Typ B: Typ C: 

Materiál podperného plechu: Čierny plech Pozinkovaný plech Nerezový plech 

DOPRAVOVANÝ 
MATERIÁL 

Hmotnosť jedného dopravovaného kusu: kg 

Prídavné bočné vedenie: 

Počet dopravovaných kusov na dopravníku: ks 

Zaťaženie dopravníka: kg/m 

Teplota dopravovaného materiálu: °C     ÁNO 

    NIE Teplota okolia: °C 

Materiál s ostrými hranami: ÁNO NIE 

Akumulácia materiálu: ÁNO NIE 

TRANSPORTNÝ PÁS 

Prevedenie: 

hladký 

proti sklzový maximálna výška  
unášača = 40 mm potravinársky 

s unášačmi Výška unášača: mm 

Rozstup unášače: mm 

Chemická odolnosť: 
proti oleju 

iná Špecifikácia: 

PREVÁDZKOVÉ 
PODMIENKY 

Počet zmien za pracovný deň: 

Počet zapnutí/vypnutí za 1 hod. (max 100): 

POŽADOVANÁ 
DOKUMENTÁCIA 

Revízna správa 
ĎALŠIE 

POŽIADAVKY 

Dodanie objednávateľovi 
Certifikácia technickou inšpekciou Odladenie a spustenie do prevádzky 

Manuál zariadenia Zapojenie do elektrickej siete 

POZNÁMKY 
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