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Modułowy system transportu

Modułowy system transportu grawitacyjnego.
System przeznaczony jest do tworzenia powierzchni transportowych i magazynowych, przydatnych w 
różnych aplikacjach i sektorach przemysłu: buforów załadowczych i rozładowczych maszyn, systemach 
transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.

Modułowość

Tory transportowe tworzone są poprzez zatrzaskowe mocowanie 
listew rolkowych lub kulowych w specjalnych profilach z aluminium 
anodowanego.
Specjalny kształt profili umożliwia montaż listew rolkowych, bez 
konieczności użycia jakichkolwiek śrub lub innych elementów łączących.

Wymienność

Listwy rolkowe i kulowe mogą być łatwo demontowane i wymieniane, bez 
konieczności demontażu całego toru transportowego. Profile aluminiowe 
mogą być używane wielokrotnie.

Ciche i płynne działanie

Właściwości materiałów zastosowanych do produkcji rolek/kul i listew 
powodują minimalizację oporów tarcia i brak konieczności smarowania 
powierzchni współpracujących.

Wysoka nośność

Tworzone z listew rolkowych i kulowych powierzchnie, powierzchnie 
posiadają wysoką nośność dzięki maksymalnej obciążalności pojedynczej 
rolki rzędu 360N (dla rolki z PA) i 150N (dla rolki z TPU).

Wysoka odporność na uderzenia

Elementy toczne charakteryzują się wysoką zdolnością absorpcji uderzeń 
spowodowanych upadkiem towaru na tor rolkowym.

Transport delikatnych materiałów

Rolki z termoplastycznego poliuretanu (TPU), odporne na zarysowania 
i antypoślizgowe, są również odpowiednie do obsługi delikatnych 
materiałów jak szkło i drewno.

Transport wielokierunkowy

Kulki z technopolimeru na bazie żywicy acetalu (POM) dają możliwość 
transportu i manewrowania towarem w   każdym kierunku.
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Modułowy system transportu
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RLT-U
Listwy rolkowe
Uchwyt rolek z żywicy na bazie acetalu (POM), kolor 
czarny.
RLT-U-PA: rolki z technopolimeru na bazie poliamidu 
(PA), kolor czarny.
RLT-U-TPU: rolki z termoplastycznego poliuretanu 
(TPU), twardość 92 Shore A, kolor szary.

RLS-U
Listwy kulowe
Kulki: technopolimer na bazie żywicy acetalu (POM),
kolor biały.
Uchwyt kulek: technopolimer na bazie poliamidu (PA),
kolor czarny.

RLT-AL
Profile aluminiowe
Profil może pomieścić do 11 listew rolkowych RTL-U lub 
listew kulowych RLS-U.
Profil zapewnia dużą odporność na zginanie pod 
obciążeniem i umożliwiają tworzenie torów rolkowych 
bez konieczności mocowania na dodatkowych profilach.

RLT-H
Moduły
RLT-HJ moduł łączący, służący do szybkiego, 
zatrzaskowego łączenia dwóch listew rolkowych/
kulowych.
RLT-HE moduł krańcowy jest końcowym elementem 
toru transportowego. Poza funkcją estetyczną, stanowi 
element zabezpieczający przed uszkodzeniem rąk 
operatora, czy transportowanego materiału.

RLT-CE
Ograniczniki boczne (bandy)
RLT-CE służą do bocznego powstrzymywanie produktów 
znajdujących na torach rolkowych. Montowane są 
zatrzaskowo na profilach aluminiowych RLT-AL, bez 
potrzeby stosowania śrub lub innych elementów 
mocujących. Mogą być również montowane na torze 
rolkowym już zainstalowanym.

RLT-B
Hamulce
Hamulce RLT-B pozwalają zwolnić i / lub zatrzymać 
materiały obsługiwane na torach rolkowych. Hamulce są 
montowane zatrzaskowo na listwach rolkowych RLT-U, 
bez konieczności stosowania śrub lub innych elementów 
mocujących.

RLT-M
Uchwyty i wsporniki
Ułatwiają montaż torów rolkowych w maszynach 
i wsparcie innych elementów struktury systemu 
transportowego.
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Modułowy system transportu

UDARNOŚĆ

# RLT-U-PA / RLT-U-TPU 
Wartość obciążenia, które wywołuje odkształcenie uniemożliwiające
regularny obrót rolek (rolka styka się z żebrami profilu aluminiowego). 
Przy tej wartości obciążenia nie następuje jednak stałe odkształcenie materiału.

# RLS-U-POM
Wartość obciążenia, które ogranicza płynność obrotu kulki wewnątrz jej 
gniazda, przy niskiej prędkości przesuwu. Przy wyższych prędkościach, patrz 
wykres. Dla takiej wartości obciążenia nie następuje jeszcze stałe odkształcenie 
materiału.

OBCIĄŻENIE 
SKONCENTROWANE 
W POŁOWIE TORU 
ROLKOWEGO, 
PODPARTEGO W DWÓCH 
PUNKTACH.

P: wartość obciążenia generująca odkształcenie sprężyste profilu aluminiowego, powyżej którego prawidłowe 
funkcjonowanie produktu może być zagrożone. Podane wartościach obciążeń nie powoduję jeszcze stałego 
odkształcenia materiału.

L = odległość pomiędzy punktami podparcia 
f = strzałka ugięcia

NOŚNOŚĆ

Profil Listwy rolkowe i 
kulowe

Nośność # 
Obciążenie rozłożone, listwa w 

pełni podparta
Obciążenie indywidualne dla 

pojedynczej rolki/kulki

RLT-AL RLT-U-PA 13330 N/m 360 N

RLT-AL RLT-U-TPU 5550 N/m 150 N

RLT-AL RLS-U-POM 850 N/m 30 N
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• Wykonania standardowe
Uchwyt rolek z żywicy na bazie acetalu (POM), 
kolor czarny. 
- RLT-U-PA: rolki z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, 

odporność na temperaturę +90°/-20°C. 
- RLT-U-TPU: rolki z termoplastycznego poliuretanu (TPU), twardość 92 

Shore A, kolor szary, odporność na temperaturę +70°/-20°C.

Listwy rolkowe
Konstrukcja FM
RLT-U

Elementy standardowe q
Kod Oznaczenie g

429806 RLT-U-PA 106

429811 RLT-U-TPU 114

Właściwości i zastosowania
- System przeznaczony jest do tworzenia powierzchni transportowy-

ch i magazynowych, przydatnych w różnych aplikacjach i sektorach 
przemysłu: buforów załadowczych i rozładowczych maszyn, systemach 
transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.

- Tworzone z listw rolkowych powierzchnie, posiadają wysoką nośność, 
dzięki maksymalnej obciążalności pojedynczej rolki rzędu 360N (dla rolki 
z PA) i 150N (dla rolki z TPU). Listwy rolkowe RLT-U-PA służą do transportu 
ciężkich materiałów. RLT-U-TPU z termoplastycznego poliuretanu, odpor-
ne na zarysowania i antypoślizgowe, są również odpowiednie do obsługi 
delikatnych materiałów jak szkło i drewno.

- Właściwości materiałów zastosowanych do produkcji rolek i listw 
powodują minimalizację oporów tarcia i brak konieczności smarowania 
powierzchni współpracujących.

- Listwy rolkowe mogą być łatwo demontowane i wymieniane, bez 
konieczności demontażu całego toru transportowego (Rys. 1). Specjalny 
kształt profili umożliwia zatrzaskowy montaż listw rolkowych, bez 
konieczności użycia jakichkolwiek śrub lub innych elementów łączących. 
Profile aluminiowe mogą być używane wielokrotnie.

- Listwy rolkowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji (rys. 2), 
tworząc tym samym tory transportowe o pożądanej długości.

Dane Techniczne
Patrz: Listwy rolkowe (zobacz stronę 2).
Wykonania specjalne na życzenie
Rolki w różnych kolorach (np. czerwone, żółte, zielone).
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• Kulki
Technopolimer na bazie acetalu (POM), kolor biały.

• Oprawa kul
Technopolimer na bazie pliamidu (PA), kolor czarny.

Listwy kulowe
Konstrukcja FM
RLS-U

Elementy standardowe q
Kod Oznaczenie g

429801 RLS-U-POM 151

Właściwości i zastosowania
- Listwy kulowe, odpowiednio zamocowane w profilach aluminiowych 

RLT-AL (rys. 1) tworzą system dla swobodnego manewrowania i 
wielokierunkowego transportu.

- Listwy kulowe razem z listwami rolkowymi RLT-U tworzą modułowe 
systemy transportowe, umożliwiające transport, manewrowanie i 
magazynowanie towarów, przydatne w różnych aplikacjach i sektorach 
przemysłu: buforów załadowczych i rozładowczych maszyn, systemach 
transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.

- Niski współczynnik tarcia między kulą a oprawą eliminuje konieczność 
smarowania.

- Wyjątkowa konstrukcja profilu RLT-AL pozwala na zatrzaskowy montaż 
listw kulowych w profilu bez konieczności użycia śrub (rys. 1).

- Listwy kulowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji (rys. 2), 
tworząc tym samym tory transportowe o pożądanej długości.

- Kule mogą być wyjmowane bez potrzeby demontażu rolki za pomocą 
zwykłego śrubokręta i odpowiedniego nacięcia w oprawie (rys. 3).

Dane Techniczne
Patrz: Listwy rolkowe (zobacz stronę 2).
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• Materiał
Anodowane aluminium, kolor naturalny.

Profile aluminiowe
Konstrukcja FM
RLT-AL

Elementy standardowe Główne wymiary q
Kod Oznaczenie L g

429900-0270 RLT-AL-270 270 123

429900-0540 RLT-AL-540 540 247

429900-0810 RLT-AL-810 810 370

429900-1080 RLT-AL-1080 1080 495

429900-1350 RLT-AL-1350 1350 618

429900-1620 RLT-AL-1620 1620 740

429900-1890 RLT-AL-1890 1890 865

429900-2160 RLT-AL-2160 2160 990

429900-2430 RLT-AL-2430 2430 1110

429900-2700 RLT-AL-2700 2700 1235

429900-2970 RLT-AL-2970 2970 1360

Właściwości i zastosowania
Profil może pomieścić do 11 listw rolkowych RTL-U lub listew kulowych 
RLS-U. Konstrukcja profilu pozwala na montaż zatrzaskowy rolek i kul bez 
potrzeby użycia śrub.
Profil zapewnia dużą odporność na zginanie pod obciążeniem i umożliwia 
tworzenie torów transportowych bez konieczności mocowania na 
dodatkowych profilach.
Wykonania specjalne na życzenie
Profile o długości innej niż wykonania standardowe (długość maksymalna 
2970 mm).
Instrukcja montażu
Wywiercić należytą ilość otworów pod śruby dla odpowiedniej aplikacji 
i zamocować profil w konstrukcji podporowej za pomocą śrub. Profil 
może być zamocowany w dwóch punktach podparcia (Rys. 1) lub na całej 
długości profilu (Rys. 2). Aby zapobiec zbieraniu się wody w profilu (np. 
w przypadku konieczności mycia maszyn wodą) sugerujemy zrobienie 
otworów drenażowych odpowiednich kształtów i rozmiarów w podstawie 
profilu.
Dane Techniczne
Patrz Rolki (zobacz stronę 2).
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• Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

• Wykonania standardowe
- RLT-HJ: moduł łączący.
- RLT-HE: moduł krańcowy.

Moduły łączące i krańcowe
Konstrukcja FM
RLT-H

Elementy standardowe q
Kod Oznaczenie g

429816 RLT-HJ 4

429821 RLT-HE 6

Właściwości i zastosowania
RLT-HJ moduł łączący, służący do szybkiego, zatrzaskowego łączenia 
dwóch listew rolkowych/kulowych (Rys. 1).
RLT-HE moduł krańcowy jest końcowym elementem toru transportowego 
(Rys. 2). Poza funkcją estetyczną, stanowi element zabezpieczający przed 
uszkodzeniem rąk operatora, czy transportowanego materiału.
Montaż
Zamocować moduły na końcu aluminiowego profilu za pomocą dwóch 
wkrętów samogwintujących UNI 6954 Ø 2,9 x13 (nie w komplecie).
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• Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

Ograniczniki boczne (bandy)
Konstrukcja FM
RLT-CE

Elementy standardowe q
Kod Oznaczenie g

429826 RLT-CE 34

Właściwości i zastosowania
RLT-CE służą do bocznego powstrzymywanie lekkich produktów, 
transportowanych po torach rolkowych RLT-U (Rys. 1).
Montowane są zatrzaskowo na profilach aluminiowych RLT-AL, bez 
potrzeby stosowania śrub lub innych elementów mocujących. Mogą być 
również montowane na torze rolkowym już zainstalowanym (Rys. 2).
Do obsługi cięższych produktów służy seria RLT-M (Rys. 3).
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• Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

• Wykonania standardowe
- RLT-BR: hamulec dla rolek RLT-U.
- RLT-BRS: hamulec ze zderzakiem dla rolek RLT-U.

Hamulce do rolek transportowych
Konstrukcja FM
RLT-B

Elementy standardowe q
Kod Oznaczenie g

429836 RLT-BR 12

429831 RLT-BRS 14

Właściwości i zastosowania
Hamulce RLT-B pozwalają zwolnić i / lub zatrzymać materiały obsługiwane 
na torach rolkowych. Hamulce są montowane zatrzaskowo na listwach 
rolkowych RLT-U, bez konieczności stosowania śrub lub innych elementów 
mocujących. 
Hamulce RLT-BR mogą być montowane na górnej stronie rolek RLT-U-PA i 
RLT-U-TPU (rys. 1) lub po dolnej stronie rolek RLT-U-TPU (rys. 2).
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• Materiał
Technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny.

• Wykonania standardowe
- RLT-MB: uchwyty.
- RLT-MS: wsporniki.
- RLT-MS-A12: wspornik z trzpieniem i śrubą M6 z gniazdem pod 

imbus.

Uchwyty i wsporniki
Konstrukcja FM
RLT-M

Elementy standardowe q
Kod Oznaczenie g

429841 RLT-MB 35

429846 RLT-MS 49

429848 RLT-MS-A12 145

Właściwości i zastosowania
Ułatwiają montaż torów rolkowych w maszynach i wsparcie innych 
elementów struktury systemu transportowego.
Montaż
Wsporniki i uchwyt wyposażone są w kołki umieszczane w otworach 
w dolnej części profilu aluminiowego RLT-AL (Rys. 1) i w specjalnych 
otworach wsporników (Rys. 2).
Uchwyt RLT-MB jest kompatybilny z profilami posiadającymi rowki teowe 
o szerokości 8 mm (Rys. 4).
Uchwyt i wspornik pozwalają na montaż rolek w różnych konfiguracjach. 
Niektóre przykłady pokazane są na rys. 1, 2 i 3.
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ELESA+GANTER POLSKA Sp. z.o.o.
Ul. Nowa 23, Stara Iwiczna 
05-500 Piaseczno
Tel: (+48) 22 737-70-47
Fax: (+48) 22 737-70-48
E-mail: egp@elesa-ganter.com.pl
Magazyn dla konstruktorów:
www.elesa-ganter.info.pl

ELESA S.p.A.
Via Pompei 29
20900 Monza (MB) ITALY
Phone: +39 039 28 11.1
Fax: +39 039 83 63 51
www.elesa.com
info@elesa.com

OTTO GANTER GmbH & Co.KG
Triberger Straße 3
78120 Furtwangen GERMANY
Phone: +49 7723 65 07 130
Fax: +49 7723 65 07 165
www.ganter-griff.com
info@ganter-griff.de

www.elesa-ganter.pol
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