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Hlavní část výrobního 
programu – dopravní řetězy d

Firma KÖBO + KTB vyrábí standardní 
i speciální dopravní řetězy. Standardní 
část výrobního programu tvoří dopravní 
řetězy a řetězová kola FV, FVH, FVT pod-
le DIN8165; dopravní řetězy M, MT pod-
le DIN8167; dopravní řetězy MC, MCT 
podle DIN8168; redlerové řetězy podle 

DIN8165-67 a pouzdrové řetězy podle 
DIN8164. Řetězy mohou být vyráběny 
s různými kladkami, unašeči a dalším 
příslušenstvím.

Speciální dopravní řetězy d

Řetězy splňují požadavky nejvyššího vý-
konu, mají vysokou pevnost proti přetr-
žení, jsou prakticky bezúdržbové a spl-
ňují požadavky minimálního prodloužení 
v tahu. Řetězy jsou vyvíjeny pro kon-
krétní aplikace v různých průmyslových 

odvětvích. Při vývoji spolupracuje firma 
přímo s konstruktéry a techniky výrobců 
strojů a konečnými uživateli.

Dopravní řetězy 
pro automobilový průmysl d

Řetězy jsou použity v linkách, které jsou 
určeny pro výrobu osobních i nákladních 
automobilů. Řetězy posouvají vyráběná 
vozidla v průběhu výrobní linky a zajišťují 
přesnou polohu v průběhu celého montáž-
ního procesu. Jsou používány na montáž-
ních linkách, v lakovacích linkách a v mon-
tážních zařízeních.

Dopravní řetězy 
v dřevařském průmyslu d

Speciální dopravní řetězy, které se po-
užívají při zpracování dřeva a výrobu 
mnohých dřevařských výrobků. Jsou to 
dopravní řetězy pro transport kulatin 
a hotových výrobků, řetězy v třídících 
zařízeních, řetězy ve štípacích a dělících 
zařízení a řetězy pro dopravu třísek a od-
padu. Řetězy mají speciální tvary desti-
ček, které zajišťují dopravu materiálu.

Dopravní řetězy 
v myčkách automobilů d

V mycích linkách se nejčastěji používají 
vlečné řetězy a unášecí řetězy. K těmto 
řetězům jsou dodávány další komponenty 
jako například unašeče, řetězová kola atd.

Dopravní řetězy 
pro dopravu sypkých materiálů d

Jedná se o vysoce kvalitní dopravní ře-
tězy vyrobené ze speciálních materiálů. 

TYMA CZ, s.r.o. 
dopravní a speciální 
řetězy od fi rmy KÖBO

Od letošního roku 
společnost TYMA CZ, s.r.o. 
spolupracuje v oblasti 
řetězových převodů 
s fi rmou KÖBO + KTB 
z Německa, která patří 
k největším výrobcům 

řetězových převodů a speciálních řetězů a příslušenství v Evropě. 
Firma má více než stoletou tradici, od roku 1894 vyrábí řetězová 
kola, pastorky a řetězy pro mnoho průmyslových odvětví. 
K dispozici je asi 1 000 standardních výrobků, které tvoří pouze 
menší část produkce. Dále jsou vyráběny nestandardní a speciální 
výrobky podle požadavků zákazníka. Firma zaměstnává ve svých 
4 závodech v Evropě více než 600 zaměstnanců, na ploše více 
než 26 000 m2 výrobních ploch zpracovává více než 25 tisíc tun 
oceli ročně a její obrat v roce 2008 dosáhl 60 mil. EUR.
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Používají se například pro dopravu mate-
riálu v cihelnách, při těžbě surovin, v ka-
menolomech, cementárnách a pískov-
nách. Řetězy mohou být v zapouzdřeném 
provedení jako bezúdržbové řetězy nebo 
v normálním provedení se zvýšenou vůlí 
v článcích. Mimo řetězů je dodáváno také 
příslušenství zejména řetězová kola, koreč-
ky, nosné destičky, hrabla, články s pojez-
dovými kladkami nebo vodícími kladkami 
nebo lopatkami.

Řetězy pro eskalátory 
a pojízdné schody d

Už více než 70 let vyrábí firma řetězy pro 
eskalátory. Řetězy jsou použity například 
v podzemní dráze v Londýně, v Pařížském 
a Vídeňském metru, na mnoha letištích a ve 
veřejných budovách. Řetězy odpovídají 
přísným bezpečnostním předpisům a nor-
mám pro přepravu osob.

Řetězy pro plnění lahví 
v potravinářském průmyslu d

Při dopravě vratných lahví (ze skla 
nebo PET lahví z plastu) musí být zajiště-
no čištění lahví pro další použití. Dopravní 
řetězy z vysoce odolného materiálu s co 
nejmenším opotřebením jsou použity 
v mycích linkách plnících zařízení v po-
travinářském průmyslu.

Řetězy pro ocelárny a hutě d

Pro ocelárny a hutě jsou určeny standard-
ní i speciální dopravní řetězy použité např. 
v chladících zařízeních, obracečích ingo-
tů, tažných zařízeních, kalících pecích, 

dopravnících při výrobě drátů atd. Vyráběné 
dopravní řetězy pro dopravu svitků mohou 
pohybovat mnohatunovými cívkami při 
teplotě až do 1 000 °C. K řetězům jsou 
dodávána řetězová kola, pojezdové kladky 
a další příslušenství.

Řetězy pro fi nišéry a zemní stroje d
Speciální hnací a dopravní řetězy strojů pro 
pokládku a opravu vozovek, pro stavební 
a zemní stroje atd.

Válečkové řetězy d

Mimo dopravní řetězy vyrábí f irma 
KÖBO samozřejmě všechny běžné vá-
lečkové řetězy. Mezi tyto patří všech-
ny běžné standardní válečkové řetězy 
podle DIN 8187 velikosti 04 až 72B, dále 
podle DIN8188 velikosti 06C až 48A, ře-
tězy s dutými čepy, řetězy s unašeči, řetě-
zy s prodlouženými čepy, Fleyerovi řetězy 
podle DIN8152, Gallovy řetězy DIN8150, 
řetězy s prodlouženou roztečí a speciální 
roztečí a řetězy s mnoha speciálními una-
šeči nebo speciální úpravou podle speci-
fika zákazníka. Základní typy válečkových 
řetězů KÖBO, spojek a řetězových kol, 
jsou trvale k dispozici skladem v Ústí nad 
Labem. p

TYMA CZ, s.r.o
Na Pískách 731/12

400 04 Trmice
e-mail: info@tyma.cz

www.tyma.cz
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TYMA CZ, s.r.o., Na Pískách 731/12,
 400 04 Trmice

Tel: +420 475 655 010,
 Fax: +420 475 655 018, 

E-mail: info@tyma.cz
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