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PNEUMATICKÉ VALCE
Valce podľa noriem ISO 15552, DIN ISO 6431, VDMA 24562, DIN ISO 6432 a ďalších
• priemery piestov od 8 mm do 400 mm
• nastaviteľné tlmenie v koncových polohách
• magnetický piest, priebežná piestna tyč
• jednočinné a dvojčinné
• s brzdou, blokovaním v krajných polohách
• lineárne vedenie U alebo H, dvojpiestnicové
• valce kompaktné, s krátkym zdvihom, rotačné
• bezpiestnicové, klasicky a magneticky unášané
• odolné teplotám až do + 180 ° C
• rôzne materiálové prevedenie - ľahké kovy, oceľ,
liatina, nehrdzavejúca oceľ

Valce s integrovaným vedením

Pneumatické otrasové zariadenia

• vibrátory
• oklepávacie kladivá
• vzduchové delá

• priemery piestov od
6 mm do 80 mm
• magnetický piest
• priebežná piestna tyč
• integrované
hydraulické tlmiče

Upínacie valce a chápadlá

Pneumaticko-hydraulické
multiplikačné valce
• rôzne prevedenie
• široký rozsah zosilňovacích pomerov

• priemery piestov od 12 mm do 125 mm
• ohybné-priamočiare, priamočiare úpinky
• uhlové, paralelné a trojbodové chápadlá

Príslušenstvo valcov
• upínacie príslušenstvo
• snímače polohy
• krycie prachovky
• hydraulické tlmiče nárazov
• hydraulické brzdy

Valce na špeciálne účely

Elektrické pohony
• priemery piestov od 8 mm do 600 mm
• štandardné alebo podľa požiadaviek zákazníka

• rôzne prevedenia, zdvihy a výkony
• s riadiacou jednotkou alebo bez
• s motorom alebo bez

ROZVÁDZAČE
PRÍSLUŠENSTVO
Elektromagnetické rozvádzače
• široké spektrum rozvádzačov
• jednotlivá i skupinová montáž
• rôzne druhy elektronického riadenia vrátane BUS systémov

Rozvádzače mechanicky
a pneumaticky ovládané

• ručné, nožné, mechanické a pneumatické ovládanie
• vymeniteľné nadstavby
• montovateľné do panela

Prvky na úpravu stlačeného vzduchu

• modulárny systém
• mnoho druhov prvkov sa špecifickými funkciami
• štandardné prevedenie a prevedenie do ťažkých podmienok
• prvky z nehrdzavejúcej ocele

Rozvody stlačeného vzduchu
• modulárny systém, hliníkové alebo plastové spojky
• hliníkové rúrky s priemermi 16 až 110 mm

Príslušenstvo

• šróbenie nástrčné aj s prevlečnou maticou
• príslušenstvo šróbení (redukcie, nátrubky,
vsuvky, atď.)
• hadice z rôznych materiálov
• funkčné a logické ventily
• tlmiče hluku
• ďalšie prvky pre pneumatické obvody

Vážený zákazník,
máte v rukách stručný prehľad našej ponuky v oblasti pneumatických prvkov. Veríme, že spolu s ďalšími informačnými produktmi, najmä stále aktualizovaným elektronickým katalógom dostupným na našej internetovej
adrese alebo systémom generovania 3D modelov pre CAD systémy, Vám bude slúžiť na uľahčenie Vašej práce.
Spoločnosť Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o. vyrába pneumatické prvky už od roku 1991.
Vlastný vývoj a výroba s použitím najmodernejších technológií nám umožňujú nielen neustále zlepšovanie
štandardných prvkov, ale aj prvkov, ktoré vyrábame podľa Vašich požiadaviek.
Našim prvoradým cieľom je dodávať výrobky s vysokou kvalitou, dlhou životnosťou a priaznivou cenou. Servis
a dostupnosť náhradných dielov pre akýkoľvek náš výrobok je samozrejmosťou. To platí nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách, kde postupne budujeme obchodné a servisné zázemie (Nemecko,
Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Ruská federácia, a pod.)
Zoznámte sa aj s ďalšími aktivitami spoločnosti Stránský a Petržík, Pneumatické valce spol. s r.o., ako je vývoj
a výroba jednoúčelových strojov a zariadení alebo predaj a servis kovoobrábacích strojov.
Ďakujeme za Váš záujem. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.
Z našej ponuky ďalej vyberáme:

Parné varné komory
a profesionálne
mlynčeky na kávu
a jogurtovače

Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o.
544 72 Bílá Třemešná 388, Česká Republika
(+420) 499 628 600
www.stranskyapetrzik.cz
www.sappv.cz
info@stranskyapetrzik.cz info@sappv.cz

Jednoúčelové stroje

Systém zarážiek pre
nakladanie a vykladanie
nákladných vozidiel

Stránský a Petržík SK, s r.o
Areál ZŤS, Lieskovec 842/119
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
(+421) (0)905 659 027, (0)949 560 540
www.stranskyapetrzik.sk
info@stranskyapetrzik.sk
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Obrábacie stroje
a príslušenstvo

