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SPoleČnost Transportní technika Tůma s.r.o. je obchodní firma, která působína českémtrhu
od roku 1995.Zabýváme se dodávkami komponentů pro pohony, dopravní techniku a pneumatické
rozvodY. Za dobu svého pŮsobení jsme získali řadu významných zákazníků, kteří opakovaně využívají
naŠich sluŽeb. Ať uŽ se jedná o výrobce strojů a zaYízení,nebo firmy provozující výrobní a technologické
linky, pro které jsme se stalidodavatelem náhradních dílů.
Filozofií naŠÍspoleČnostije spokojený zákazník. Proto se orientujeme na jeho individuální přání
a snaŽÍme se vyhovět vŠemjeho potřebám. Každý zákazníkje pro nás důležitýa přejeme si, aby byl
s našíslužbou spokojený protožejenom tehdy se k nám bude znovu vracet.

Sortiment, který nabízíme, pokrývá širokéspektrum požadavkůna dodávky komponentů
transPortní
techniku a odvětví s tím související. V průběhu let působení našífirmy se nabídka
Pro
komPonentŮ vYkrYstalizovala do dnešní podoby. Komponenty, které nabízíme,rozdělujeme do čtyř
následujících skupin: PoHoNY DOPRAVNÍTECHNlKA, STRoJNí KoMPoNENTY PNEUMAT|CKÉ PRVKY.
KaŽdá tato skupina obsahuje velký výběr prvků od výrobců, kteří se řadí ke špičceve svém oboru.
Rádi Vám PomŮŽeme vybrat z jejich katalogů prvek, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Díky dobré
sPoluPráci s naŠimi dodavateli jsme schopni i zbožíkteré nemáme na skladě dodat v mimořádně
krátkých lhůtách.
Firma Transportní technika TŮma se ale nezaměřuje pouze na dodávky dílůa komponentů.
V rámci naŠich sluŽeb nabízímetaké technické poradenství ke všem skupinám dodávaných prvků.

PodPorujeme zákazníky při realizacijednotlivých projektů a ve spolupráci s našimi dodavateli hledáme
oPtimální technické řeŠeníproblému. Nabízíme výpočty řemenových pohonů, návrhy pneumatických
obvodŮ (od vYPracovánítechnické dokumentace až po jejich realizaci), dodávky u ,oniáž transportních
PásŮ na stroji Přímo u zákazníka apod. Tyto služby spolu se širokou nabídkou dodávaného sortimentu
řadí naŠÍfirmu ke spolehlivým obchodním partnerům, na které se můžetevždy sdůvěrou obrátit.
jako se rozrŮstala nabídka komponentů které dodáváme, rostlo izázemínašífirmy a zvyšoval
se PoČet zaměstnancŮ. Hlavní sídlo má firma v Ostravě - Vítkovicíchna Ruské ulici. Zde jsou kanceláře
i sklad. Na tomto místě je připraven náš tým, řešit vaše požadavky. Součástí týmu jsou
také obchodně _
techniČtíPoradci, kteří v případě Vašeho zájmu navštívía poskytnou poradenské a konzultační služby
přímo ve Vašífirmě.
Tak

OPakujeme, Že VaŠespokojenost je našímcílem. Protože pokud vy budete úspěšníve svém
oboru i díkY Přispění našífirmy, je to nejlepšícesta ke vzájemné dlouhodobé spolupráci.

lng. AlešTůma
jednatelfirmy

V KLíN9VÉŘrurny (MEGADyNE, optibelts, Gates, Rubena, Gufero)
- jednoduché i násobné neoprenové řemeny pro standardnípohony
- jednostranné a oboustranné řemeny
- řemeny s broušenými boky, obalované řemeny
- antistatické provedení
- odolnost proti olejům
- teplotní rozsah -3O' až +70"
V POLY V-ŘEMENY

VVARlÁToRoVÉ Řrmeny

VozuBENÉ Řrnnrruv (MEGADYNE, optibelts, Gates Mectrol)
- polyuretanové (PU)a neoprenové řemeny pro synchronizačnípohony
- jednostranné a oboustranné řemeny
- řemeny konečnédélky v metráži

V PLocHÉŘrnnrruy (MEGADYNE)
- polyuretanové (PU) a neoprenové řemeny

§§il*poRrní

rpcHNlKA TůMA s.r.o.

VSOUV!SEJÍCÍSLUŽBY
- výpočet řemenových pohonů
- technické poradenství při návrhu pohonů
- svařovánířemenů konečných délek

Váš
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PoHoNY
vŘrrĚzovÉ ponoruy
- řetězy vyráběné dle norem ČSN, DlN, lso, ANS|
- válečkové a pouzdrové řetězy (ČZ Řetězy, ŘetězyVamberk)
- válečkové řetězy s unášecími destičkami
- řetězy s rovnými destičkami
- válečkové řetězy s prodlouženými a dutými čepy
- speciální řetězy
- Flyerovy řetězy
- nerezové řetězy

E
VsTRoJNÍ xotvtpoluENTY PoHoNŮ (materiály: ocet, šedá litina, h!inílc plasty)
- klínovéa ozubené řemenice
- řetězová kola
- upínací pouzdra
- napínáky řemenů a řetězů
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TRANspoRrruírecnruIKn

TůMn s.r.o.

Váš požadavekVám pomůžeme upřesnit v bohaté nabídce
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VOZUBENÁ XOln
- vyrobeno dle DlN 3972ll
- s přímým ozubením, moduly 1 až6
- materiál ocel C43, vhodné pro indukčníkalení

VozuBENÉHŘrsrNv

- s přímým ozubením, moduly
- materiál ocel C40
- délky: 500, 1000 a 2000 mm

1

až6

VKUŽELovÁ

sourolí

- vyrobeno dle UNl 6588 a DlN 3971
- s přímým ozubením, moduly 1 až5, převodové
poměry 1:1 až1:4
se
- zakřiveným ozubením podle Gleason
systému, moduly 1,5 až 5, převodové poměry
1:1 a 1:2
materiál
ocel C43, vhodné pro indukčníkalení
-

í,#n

V PRUŽNÉ sPoJKY Giflex,
- s pružným elementem
- s polyamidovou objímkou
- s ocelovou objímkou
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> PROCESNÍ A DOPRAVNÍ PÁSY
- materiál horní krycí vrstvy: Flexam, Ropanyl,
Peflex, Fabric, Filc, Ropan...
- navařování unašečů,vlnovců, bočníhovedení
- spojování pásů svařováním (prstový spoj,
šikmý spoj, stupňovaný spoj),
nebo mechanická spona
- příslušenství(zatavené hrany, pásové zatáčky,
a nti m ikroba kteriál n í pásy, ATEX)

ffi

< NEKoNEČruÉrxnruÉ pÁsy A ŘEMENY

- tkané textilie z přírodních a syntetických vláken
- pro aplikace s extrémnítažnousilou a vysokou
teplotní zátěží

- povrchové úpravy dle požadavků
- beze švůa bez spoje

VMoDULÁnruí PÁsY
- plastové moduly (Polypropylen, Polyethylen, Acetal, Nylon)
- plocha otevřená nebo uzavřená
- aplikace rovinné, rádiusové, spirální
- plastová ozubená kola pro pohon dopravníků
- PřísluŠenství(unašeče,bočnice, akumulačnírolny, přechodové hřebeny, frikčnímoduly)

V ELASTOMEROVÉ DOPRAVNÍ PÁSY
- pro náročnéaplikace ve ztíženýchpodmínkách
- otěruvzdornost, teplotní a mechanická odolnost
- materiály: Butyl, Nitril, Fabric, Silam, syntetická 9uma

Váš

pož;davekVárn pomůžeme upřesnir v bol"ate rab,iclre k;:a'rnO
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V SÍTOVÉDOPRAVNÍ PÁSY
- pásy utkány z polyesterového materiálu
- utkaná oka ]xl ,2x2,3x3 a 4x4mm
- použitív potravinářském průmyslu (mycí
a chladícílinky, sušičky)

- odpovídajípředpisům pro dopravu nebalených

potravin
- zesílenéokraje pásů, unašeče

V

PTFE (Teflon} DoPRAVNÍ pÁsy, FoL!E
- pás tvořený teflonovou folií a skelnou nebo
kevlarovou tkaninou
- spojenípásu svařováním nebo mechanicky

- hrany pásu zesíleny folií (navařeno a prošito)
- odpovídajípředpisům pro dopravu nebalených
potravin

V DoPRAVNí A TEcHNoLoGlcKÉ Řrnnrruy
OZUBENÉ A PLOCHÉ
- PU ozubené řemeny v metráži
- PU ozubené řemeny nekonečné(speciální délky
také na poptávku)
- PU a gumové nekonečnéploché řemeny
- svařované ozubené řemeny
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- zakázková výroba

s

peciá
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ích řemen ů (povrchy,

rozteče, unašeče...)

- možnosti povrchových úprav - stříkané

vulkanizované (Porol, Tenax, Neopren, Linatex,
Filc...)
drážkování a obrábění povrchů,frézování
ozubených řemenů
a
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TE.HNIKA TůMA s.r.o.

Váš požadavek Vám
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DopRAvNí Řrnneruy pmsrovÉ

polyuretanové PU a polyesterové řemeny
spojovánířemenů svařováním nebo spojkami
řemeny s vnitřnívýztuhou
profily řemenů: kruhový, klínový, speciální
klínové řemeny s povrchem pro specifické
dopravní aplikace
- nástroje pro svařování řemenů
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< VPÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
- technické řešení dle požadavků zákazníka
- lehká a variabilní konstrukce z hliníkových profilů
- dodávky na klíč
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Váš požadavek Vám pcmůžeme
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LožlsKA A JEJlcH pŘíslušerusrví
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- valivá ložiska radiální i axiální

ličková, vá lečková, jeh lová,
soudečková)
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upínacípouzdra
kluzná ložiska
ložiskovéjednotky
ložiskovédomky

VTĚSNÍCÍ PRVKY
- Gufera, O-kroužky
- těsnění pro hydrauliku a pneumatiku
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VTRAPÉZOVÉŠROUBYA MATICE
- trapézové šrouby - ocel a nerez
- trapézové matice - ocel a bronz
- polotovary, obrábění nazakázku

v >HŘíDELovÉKLouBy A KLouBovÉ nŘíorlE (sTRoJNí xRnoRruy)

- jednoduché a dvojité hřídelovéklouby, kryty kloubů
- strojní kardany výsuvné - délka na přání
- provedení s kluzným nebo jehlovým ložiskem
- připojovací rozměry a otvory dle požadavků zákazníka
- výroba speciálních kloubů a kardanů
- vyrobeno dle DlN 808, materiálový cefiifikát

tť=tfu
'i,láffi;

ffi

Iffir*^*r"oRTNí TE.H lv lxR růrnA s.r.o.

Váš požadavekVém
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ponůžeme upřesnit v bchaté nabídce katalcgů výrcbiů
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V POJEZDOVÁ KOLA A KLADKY
- přístrojová kola
- kola s gumovou obručí
- kola s pu obručí
- kola z polyamidu
- kola ze šedélitiny a nerezi
- kola s dušía pneumatikou
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> VNoRMoVANÉ PRVKY Elesa+GANTER
- ovládací prvky (ručníkola, madla, rukojeti, páky)
- regulačníprvky,utahovací kolečka, upínacípáky
- ukazatele polohy (ručičkové,číslicové)
- strojní a polohové součástky (šrouby, čepý kolíky)
- technické součástky (stavitelné nohy, panty, zámky)
- prvky pro olejodynamické systémy (zátky, olejoznaky, filtry)
- rychloupínače(mechanické, pneumatické )
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V KLUZNÉ A TECHNICKÉ PLASTY
- plasty (PE-UHMW, PE-HMW polyamid, POM, teflon...)
- plasty do vysokých teplot (až 300"C)
- plasty s certifikací pro potravinářství a zdravotnictví

Mr-^-rr"Rrruí
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rutxn

růruA s.r.o.

- dodávky polotovarů (desky, přířezy, kulatiny)
- profilové kluzné lišty
- obrábění plastů dle výkresové dokumentace

Váš požadavek
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Oficiální zastoupení a distribuce pneumatiky ffiffiffi§ffi
> PNEUMATICKÉ PoHoNY

- válce s pístnicí,
bezpístnicovéválce,

- kyvné pohony,
- pohony s přímočarým

vedením,
- tlumicí prvky...

VVENT!LY
V Ú PRAVA STLAČENÉHOVZDUCHU
univerzální
proporcionální
ventily,
ventily, škrtící - filtry, redukčníventily, maznice, přívodní
-

ventily, redukčníventily, průtokové ventily...
- ventily ovládané ručně, ventily ovládané
mechanicky

VVEDENÍ A PŘÍVODY
- trubky, hadice, nástrčnéšroubení a spoje,
fu n kčn í šrou ben í, spojky,

MrRANspoRTN

rozbočovače.. .

í TE.HNI

KR

tůMn s.r.o.

a odvětrávací ventily, sušičky,odpouštění

kondenzátu

V DALŠÍPN EUMATICKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- tlumiče hluku, vzdušníky, ofukovací zařízení,
pneumatická indikace

Váš pežadavek

Ván ponrůieme upře:nit
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Pneumatické prvky dalšíchvýrobců
V KOMPRESORY
V PN EUMATICKÉ VÁLCE A VENTILY
pístové
kompresory,
šroubové
- pístnicové a bezpístnicovéválce,
jednočinnéa dvojčinné,kyvné
kom presory, ná h rad n í díly,
pohony, lineární vedení
oleje...

V ÚPRAVA VZDUCHU
- kondenzačnía adsorbční
sušičky,filtry, jednotky pro
úpravu vzduchu...
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V HADlcE
- plastové a spirálové hadice,
hadice pro vodu a vzduch,
tlakové a odsávací hadice...

VARMATURY
- kulové a kuželovékohouty pro

vzduch a vodu, uzavíracíklapky,
sedlové ventily, pojistné ventily...

V MANOMETRY
- standardní, robustnL
glycerinové a nerezové
manometry, příslušenství...
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VsTŘíKAcín orurovAcí
TECHNlKA

- stříkací, tryskací a ofukovací

pistole, ofu kovací kohouty...

V RYCHLosPoJKY n Šnouarruí
- plasti ká řské rych lospojky,
průmyslové a stavební spojky,
Geka spojky, hadicové spony...

6ffi-_W,Ť
MrRANspoRTruí

recnrulKA Tůmn s.r.o.

V SPOJKY PRO AUTOMATIZAC!
- nástrčnéspojky plastové,
kovové a nerezové, šroubení
a převlečnou maticí, řezným
kroužkem. ..
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Váš požariavekVám pomůžerne upřesnii v
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oDBoRNírv pRůmyslu

MHRTEN5

Rozjedeme vaši výrobu
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UAnrrruS Transportbánder nabízísortiment rnýrobků, který je stejně
jedinečný jako výrobní procesy našich zákazníků.
Přesně podle vašich představ

Maximální univerzálnost

Naše nabídka se primárně zaměřuje na firmy

Na

působícív potravinářském průmyslu.

a plikací ve farmaceutickém, obalovérn

bízíme ta ké profesi oná

l

n

í řešen í praktických

jiných průmyslových odvětvích.

)

a

)

Až do posledního detailu

)

normy, certifikáty a podmínky * společnost rUÁRrrruS

l

novačn í prod ukty pro výrobní aplikace, hygienické

)

Transportbánderje vždy připravena na nové výzvy.

)

daného průmyslovéhoodvětví, které pak zohledňujeme

)

a

Naši odborníci důkladně prozkoumají specifi kace

při návrhu a materiálech použitých u našich wlrobků
také při spolupráci s externímizkušebními laboratořemi.

,
)
)

§

*t

§s
§ ."*'

*

*§
.ř . o

Ť ..*
llg

td.

§E

8
5

iě
§

§

G

SMEREM VPRED
l7

O společnosti

Tradice v inovaci - to je filozofie společnosti MARTENS Transportbánder
v kostce. Sloužímetrhu již více než 80 let a dnes jsme předním
mezinárodním poskytovate|em řešenív našem odvětví.
Kvalita vyrobená v Německu

Víme, co se děje

Jsme jediným výrobcem, který má ve svém

Proto ostře sledujeme trh. Vedeme také aktivní

sortimentu kovové a plastové pásové dopravníky, jež vyrábíme v sídle našíspolečnosti

dialog s našimi zákazníky s cílem zjistit jejich potk
a jedinečnépožadavky. Takto se snažíme proměn

ve Flensburgu. Naše široképortfolio doplňují

obchodní vztahy v dlouhodobá partnerství.

speciá|ní strojní technologie a služby.

Vždy o krok vpřed
Vysoký standard našich výrobků je lnýsledkem

mnohaletých zkušenostía síly firmy MARTENS
Transportbánder v oblasti inovací, V důsledku toho

pravidelně představujeme nové inovace, abychom
svýmzákazníkům umožnili být vždy krok napřed
na svém trhu. Snažímese, aby vaše výroba byla

co nejspolehlivější,

*ťĚ
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SEDM JEDNOU RANOU
Přehled produktových skupin

h,IltRTEH5

Naše pásy
z

tyčkovéhopletiva vyrobené ze strunového

drátu, nerezové oceli nebo oceli M39O vám
nabízejí všechny výhody konstrukce otevřené
mřížky a přesný chod pásu.

)

Pásy z tyčkovéhopletíva představujíjedno
z nejpopulárnějších řešenív oblasti pásových

dopravníků
Malé poloměry průvěsu
Struktura mřížky pro volný tok kapalín a vzduchu

Řešení na rwíw s &užeý, @tkemi a

čry-

Vedení různýmizpůsoby

KovovÉ PÁsovÉ DoPRAVNíKY:

Naše kovové

pásové dopravníky vyrobené z kula§ich nebo

plochých drátěných spirál jsou navženy
pro univezáIní použití.

)

Tyto víceúčelové
dopravníky jsou zvtáště

vhodné pro aplikace při působenívysokých teploť.

. Pásy

se

zaoblenými nebo svařovanými hranami

" Propustné a teplotně odolné

. Vyrobené z nerezové oceli

Pro

paužitívpecích, pečicíchtroubóch,

mrazicích skřínícha systémech
pr o zpracavóní patravi n.

Ffu&sŤ*§§i:

pÁ§d}E-€$*

*#FB&wruá§{Y: Nabízíme

pásové dopravníky s různými typy tkanin včetně
polyuretanu, PVC, silikonu atd.

)

Byly speciá|ně navrženy pro aplikace,

při ktenýchje důležitá vysoká kvalita zpracování.

Zpracavání potravin
Dopravníkovésystémy ve zpracovatelském
průmyslu
Balicí technologie

K

dispozici

s

různýmípovrchovými

úpravami včetně hladké a ražené

s logem společnosti/značky.

EIastický silikonový materiá

l

umožňuje flexibilní nastavení šířkyproduktu
přes dělicí vzdálenost.

)

Pokrokové řešení pro speciálníaplikace.
Separace produktu

Kombinace produktu

S vedením, rozsah separace až 31a/o.

sltlKoNovÉ TVARovAci pÁsY: silikonové
tvarovací pásové dopravníky Mártens jsou
k dispoz|ci s povrchornf,mi strukturami a prvky

šitými na míru pro vaše lýrobky,

Odolné vůčiteplotám až do 'l80 'C
Tvar a struktura podle specifikace zákazníka

Atraktivní alternativa k systému mogul.

Naše komplexnínabídka

doplňkových služeb a příslušenství pokrývá vše,
co je třeba pro

bezpečný a spolehlivý provoz.

Komponenty pohonu a průvěsu
Svařovací vybavení

Montážnířešení

Perfektně odpovídó specifikacím pósu.

sPEclÁLNi §TRoJE:

Na základě odborných

znalostí a dlouholetých praktických zkušeností

pomůžemes řešením zpracovat technologii.
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Opti m a lizova nó řešen í pro všech ny
vaše aplikace.

Představit si Prodej naŠichvýrobkŮ bez potřebného servisního zázemí lze dnes už jen velmitěžko.
Proto je u nás věnována servisu velká pozornost. Jsme přesvědčeni, že užitnou hodnotu výrobku,
jeho funkČnost a VaŠisPokojenost lze zásadním způsobem ovlivnit odbornou a profesionální montáží
nebo servisem.
AbYchom vyhověli požadavkům našich zákazníkůa trhu, klademe velký důraz naflexibilnívýrobu,

sluŽby a servis. Naše servisní centrum zajišťujerychlý servis a výrobu, díky které můžemeplnit požadavky zákazníkůve vlastním regionu.
V Prostorách naŠÍspoleČnosti se nachází sklad vybraných typů transportních pásů, různých profilů
vodícíchklínŮ a hradítek. Jsme tak schopni velmi rychle reagovat na potřeby našich zákazníkůa dodávat pásy s příslušenstvím nebo bez, ve velmi krátkých termínech.

SPoleČnost TTT s.r.o. rovněŽ disponuje několika mobilními svařovacími jednotkami _ naši pracovníci
jsou PřiPraveni kdykoliv vyrazit a svařit transportní pás přímo na strojive výrobě. Zákazníksi také může
zvolit spojení pásu vhodným mechanickým spojem.

