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Technika

Firma REKO s. r. o. z Jaroměře, dodávající 
široký sortiment pásů z různých materiálů 
si při začínajích náznacích přicházející krize 
provedla rychle průzkum trhu a zjistila, že 
nastalo vakuum ve výrobě a distribuci těž-
kých pásů pro korečkové elevátory. 

Tyto pásy původně vyráběla FATRA  
NAPAJEDLA, ale ta výrobu zrušila a strojní 
zařízení prodala do zahraničí. Pracovníci 
firmy REKO s. r. o. provedli řadu zkoušek 
a porovnávacích testů na původních ele-
vátorových pásech vyráběných ve FATŘE 
NAPAJEDLA, ale i na vzorcích jiných výrobců.  
Ze zkoušek vzešly požadavky na vlastnosti 
nových pásů daleko náročnější, nežli byly 
vlastnosti elevátorových pásů dosud dostup-
ných na trhu.

K dodávce nové prototypové linky na liso-
vání elevátorových pásů z PVC – povlakova-
ných pláten se přihlásila firma STROZATECH 
s. r. o. z Brna. V těsné spolupráci odborníků 
na umělé hmoty z firmy REKO s. r. o. Jaroměř 
a techniků z firmy STROZATECH s. r. o. z Brna 
se podařilo za necelých osm měsíců uvést 
do provozu celou lisovací linku ( dodávka na 
klíč – včetně topného hospodářství a nové-
ho řídícího systému, které obojí dodala jako 
subdodávku firma ESL a. s. z Brna ). V proto-
typové lince bylo užito několik zajímavých 
technických řešení, zejména unikátního 
systému lisování pásů pomocí gumových 
polštářů nebo zajímavý způsob navíjení 
hotových pásů – obojí je výsledkem práce 
techniků firmy STROZATECH s. r. o.

Dnes firma REKO s. r. o. Jaroměř nabízí tři 
typy elevátorových pásů – viz porovnání 
jejího značení s původním značením pásů 
vyráběných FATROU NAPAJEDLA.

výrobky FATRY výrobky REKO s. r. o. 
NAPAJEDLA  Jaroměř

XE   800/4 4T 32 V3 - V3
XE 1000/5 5T 40 V3 - V3
XE 1200/6 6T 48 V3 - V3

Firma REKO s. r. o. Jaroměř může zájem-
cům nabídnout nejen výše uvedené typy 
elevátorových PVC pásů, ale i jejich atypické 
tloušťky, šířky i délky, díky své nové výrobní 
lince a současně firma STROZATECH s. r. o. 
může nabídnout novou výrobní technno-
logii pro lisování různých druhů rovinných 
výrobků. 
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