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Název zařízení:                                                                                   Kód zákl. provedení:  
                          DOPRAVNÍK VÁLEČKOVÝ                                                                      DOVA 
 
Popis zákl. funkce:     
  
                   Dopravník slouží k transportu fošen, prken, trámů, prizem apod. v podélném směru pomocí válců uložených      
                   v ložiskových tělesech. Pohon je realizován pomocí převodového elektromotoru. Doplňkové funkce jsou speci-    
                   fikovány u jednotlivých provedení.  
 
 
Obecné parametry: 
             
                   -délka dopravníkuLd(m)............................... 1 - 18 
                   -šířka válce Šv(mm)..................................... 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000 
                   -výška na válec Hv(mm)............................... 400 - 3000 
                   -rozteč válců Tv(mm)................................... 300 - 2000 
                   -průměr válců Dv(mm)................................. 108; 133; 152; 159; 217; 277 
                                                      .................................. odlučovací: 145; 164; 171  
                   -počet válců Nv............................................. 3 - 30 
                   -podélná rychlost Vpo(m/min)...................... 10 - 100 
                   -příkon elektromotoru P(kW)........................ 1.1 - 7.5 
 
 
Provedení /kód: 
           
                   -Dopravník válečkový /DOVA 
                   -Dopravník válečkový odlučovací /DOVO 
                   -Dopravník válečkový začelovací /DOVZ 
                   -Dopravník válečkový zdvižný /DVZD  
                   -Dopravník válečkový nehnaný /DOVN 
                   -Dopravník válečkový s příčným přesunem /DVPP 
                   -Dopravník válečkový za pásovou pilu /DOVO za PP 
                   -Dopravník válečkový za rámovou pilu /DVPP za RP 
                   -Dopravník válečkový za rozmítací pilu /DOVO za RZP 
                   -Dopravník válečkový naváděcí /DVNA 
                   -Dopravník válečkový s vyrážením /DVVY 
 
 
Popis jednotlivých provedení: 
 

Dopravník válečkový  /DOVA 
 
                   Dopravník slouží k transportu fošen, prken, trámů, prizem apod. v podélném směru pomocí válců uložených      
                   v ložiskových tělesech. Válce jsou poháněny válečkovým řetězem.  
 
         Technické parametry: 
             
                   -délka dopravníku Ld(m).............................. 1 - 18 
                   -šířka válce Šv(mm)..................................... 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000 
                   -výška na válec Hv(mm)............................... 400 - 3000 
                   -rozteč válců Tv(mm)................................... 300 - 2000 
                   -průměr válců Dv(mm)................................. 108; 133; 152; 159; 217 
                   -počet válců Nv............................................. 3 - 30 
                   -hnací řetěz................................................... 12BI, 16BI, 20BI ČSN 02 3311 
                   -podélná rychlost Vpo(m/min)...................... 10 - 100 
                   -příkon elektromotoru P(kW)........................ 1.1 - 7.5 
 
 

Katalogový list č.1 -VD 
 

 
 



 2

         Náčrt: 

 
 

Dopravník válečkový odlučovací /DOVO 
 
                   Dopravník slouží k transportu fošen, prken, trámů, prizem apod. v podélném směru a po najetí materiálu na kon-           
                   cový doraz dojde k jeho odloučení na pravou(příp. levou) stranu pomocí válců se šroubovicí. Válce jsou poháněny 
                   válečkovým řetězem. Dodává se v těchto provedeních: -odlučování vpravo 
                                                                                                        -odlučování vlevo 
                                                                                                        -s pevným dorazem příp. se sklopným dorazem 
                                                                                                        -s protiválcem příp. se sklopným protiválcem 
 
         Technické parametry: 
             
                   -délka dopravníku Ld(m).............................. 4 - 18 
                   -šířka válce Šv(mm)..................................... 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200 
                   -výška na válec Hv(mm)............................... 700 - 3000 
                   -rozteč válců Tv(mm)................................... 300 - 2000 
                   -průměr válců Dv(mm)................................. 145; 164; 171 
                   -počet válců Nv............................................. 4 - 30 
                   -hnací řetěz................................................... 12BI, 16BI ČSN 02 3311 
                   -podélná rychlost Vpo(m/min)...................... 30 - 70 
                   -příčná rychlost Vpr(m/min)......................... v závislosti na podélné rychlosti a průměru válce 
                                                               ......................... 4 - 12 
                   -příkon elektromotoru P(kW)........................ 1.1 - 5.5 
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         Náčrt: 

 
 

Dopravník válečkový s příčným přesunem /DVPP 
 
                   Dopravník slouží k transportu fošen, prken, trámů, prizem apod. v podélném směru. Dopravovaný materiál může          
                   být navíc přesunut pomocí zdvižných příp. pevných(stírací dopravník) ramen příčného řetězového dopravníku na           
                   pravou nebo levou stranu na jiné zařízení. 
                   Dodává se v těchto provedeních: -válečkový dopravník s příčným přesunem 
                                                                      -válečkový dopravník stírací 
 
 
         Technické parametry:  
 
                   -délka dopravníku Ld(m)........................................ 4 - 18 
                   -šířka válce Šv(mm)............................................... 400; 500; 600; 700; 800; 1000; 1200 
                   -výška na válec Hv(mm)......................................... 1000 - 3000  
                   -rozteč válců Tv(mm)............................................. 500 - 2000 
                   -průměr válců Dv(mm)........................................... 133; 152; 159 
                   -počet válců Nv....................................................... 4 - 30 
                   -hnací řetěz válců................................................... 12BI, 16BI, 20BI ČSN 02 3311 
                   -podélná rychlost Vpo(m/min)................................ 30 - 70 
                   -příkon el. mot. váleč. dopravníku P1(kW)............. 1.5 - 5.5 
                   -šířka příčného řetězového dopravníku Špřd(m)..... 1.5 - 10 
                   -délka příčných ramen L2(mm).............................. 700 - 3500 
                   -vzdálenost příč. ramen od válce L1(mm)............... 200 - 1000 
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                   -rozteč příčných ramen Tr(mm).............................  600 - 2500                   
                   -počet příčných ramen Nprd.................................... 2 - 10 
                   -řetěz příčného dopravníku..................................... 12BI, 16BI ČSN 02 3311 
                                                             ...................................... M56 B63 ČSN 26 0401(pouze pro vál. stírací dopravník) 
                   -příčná rychlost Vpr(m/min)................................... 10 - 40 
                   -příkon motoru příč. dopravníku P2(kW)................ 1.1 - 3 
 
         Náčrt: 

 
Dopravník válečkový za pásovou pilu  /DOVO za PP 

 
                   Dopravník slouží k odebírání a transportu řeziva od pásové pily. Při řezu je odřezávaná část výřezu přidržována    
                   výklopnými válečky. Po ukončení řezu je materiál spuštěn na hlavní válce a přesunut v podélném směru. Podle         
                   druhu řeziva(boční, prkna, hranoly, prizma) se buď zarazí o sklopný protiválec a je odloučen do boku anebo          
                   kračuje v přímém směru. 
 
         Technické parametry: 
 
                   -délka dopravníku Ld(m)........................................ 6 - 14 
                    -šířka válce Šv(mm).............................................. 800; 1000; 1200 
                   -výška na válec Hv(mm)......................................... 1000 - 3000  
                   -rozteč válců Tv(mm)............................................. 500 - 800 
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                   -průměr hlavních válců Dv(mm)............................ hladký 159; odlučovací 171 
                   -průměr přidržovacích válců Dpv(mm).................. 133 
                   -počet hlavních válců Nv........................................ 6 - 18 
                   -počet přidržovacích válců Npv.............................. 3 - 6 
                   -hnací řetěz válců................................................... 16BI ČSN 02 3311 
                   -podélná rychlost Vpo(m/min)................................ 30 - 70 
                   -příčná rychlost Vpr(m/min)................................... v závislosti na podél. rychlosti  
                                                     .................................. 4 - 10 
                   -příkon elektromotoru P(kW)................................. 2.2 - 5.5 
 
         Náčrt: 

 
 

Dopravník válečkový za rámovou pilu  /DVPP za RP 
 
                   Dopravník slouží k odebírání a transportu řeziva od rámové pily. Po ukončení řezu je nejprve boční řezivo odsu- 
                   nuto v podélném směru, zatímco středové prizma je drženo ve vyváděcím zařízení rám. pily a je podpíráno po-               
                   mocnými kladkami. Po vyjetí středového prizma z vyváděcího zařízení se toto překulí (příp. je spuštěno) na hlav-     
                   ní válce a pomocí ramen příčného řetězového dopravníku je přesunuto v příčném směru na jiné zařízení. Dodá-  
                   vá se v těchto provedeních: -s pevnými pomocnými kladkami 
                                                              -se sklopnými pomocnými kladkami 
 
         Technické parametry: 
 
                   -délka dopravníku Ld(m)....................................... 6 - 18 
                   -šířka válce Šv(mm).............................................. 1400; 1600; 1800; 2000 
                   -výška na válec Hv(mm)........................................ 1000 - 3000  
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         Technické parametry: 
 
                   -rozteč válců Tv(mm)............................................. 600 - 2000 
                   -průměr válců Dv(mm)........................................... hladký 217; vystřelovací 277 
                   -počet válců Nv...................................................... 5 - 20 
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                   -řetěz příčného dopravníku.................................... 16BI ČSN 02 3311 
                   -příčná rychlost Vpr(m/min).................................. 10 - 40 
                   -příkon motoru příč. dopravníku P2(kW)............... 1.5 - 3 
                   -počet podpěrných kladek Nkl................................ 2 - 7 
                   -průměr podpěrných kladek Dkl(mm).................... 159 
                   -šířka podpěrných kladek Škl(mm)......................... pevné 80; sklopné 200 
 
         Náčrt: 

 
 
 

Dopravník válečkový za rozmítací pilu  /DOVA za RZP 
 
                   Dopravník slouží k odebírání a transportu řeziva od rozmítací pily. Je vybaven dvěmi oddělovacími stavi- 
                   telnými lištami, které jsou na začátku spojené s vyváděcími lištami rozmítací pily. Mezi lištami prochází  
                   středové řezivo a pokračuje v podélném směru na další zařízení. Boční řezivo je transportováno podél vněj- 
                   ších stran oddělovacích lišt a po najetí na koncový doraz je odloučeno na pravou a levou stranu. Dodává se 
                   v těchto provedeních: -normální 
                                                     -se dvěma pásovými dopravníky pro transport bočního řeziva 
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         Technické parametry: 
 
                   -délka Ld(m).......................................................... 5 - 13 
                   -šířka válce Šv(mm)............................................... 800; 1000; 1200 
                   -výška na válec Hv(mm)......................................... 600 - 3000  
                   -rozteč válců Tv(mm)............................................. 500 - 1000 
                   -průměr válců Dv(mm)........................................... hladký 152; 159; odlučovací 164; 171 
                   -počet válců Nv...................................................... 6 - 18 
                   -délka oddělovacích lišt Lol(m).............................. 4 - 13 
                   -hnací řetěz............................................................ 16BI ČSN 02 3311 
                   -podélná rychlost Vpo(m/min)............................... 40 - 80 
                   -příčná rychlost Vpr(m/min).................................. v závislosti na podél. rychlosti a průměru válce 
                                                     .................................. 4 - 12 
                   -příkon elektromotoru P(kW)................................. 2.2 - 5.5 
 
 

Dopravník válečkový naváděcí  /DVNA 
 
                   Dopravník slouží k transportu prken apod. v podélném směru a zároveň k jejich plynulému posunutí buď k pravé          
                   nebo k levé straně. Toto je zajištěno pomocí šikmo uložených válců hnaných řemenem. Používá se zejména jako       
                   vstupní zařízení do řetězového třídiče bočního řeziva. Dodává se v provedeních: -naváděcí dopravník pravý 
                                                                                                                                               -naváděcí dopravník levý 
 
         Technické parametry:  
 
                   -délka  Ld(m)........................................................ 4 - 12 
                   -šířka mezi mantinely  Šm(mm)............................ 400; 500; 600; 700 
                   -výška na válec  Hv(mm)....................................... 1000 - 3000 
                   -rozteč válců  Tv(mm)........................................... 400; 500; 600; 800; 1000 
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                   -průměr válců Dv(mm)......................................... 152 
                   -počet válců Nv..................................................... 8 - 20 
                   -hnací řemen......................................................... C ČSN 02 3110 
                   -dopravní rychlost V(m/min)................................. 50 - 100 
                   -příkon elektromotoru P(kW)................................ 1.5 - 4 
 
         Náčrt: 

 
  

 


