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Głowica czynna: Tworzywo sztuczne wysoko wytrzymałe z osadzonym łożyskiem kulkowym.

Głowica bierna: Oprawa koszyczkowa lub z łożyskiem kulkowym stalowa ocynkowana.

Oś rolki: Stal węglowa lub nierdzewna.

Płaszcz rolki: Stal węglowa surowa bądź ocynkowana, w wybranych przypadkach możliwość użycia
stali nierdzewnej.

Materiały użyte do produkcji rolek:

PRODUKT

ROLKI NAPĘDZANE SERII NTR

Przeznaczone są do użycia w transporterach rolkowych napędzanych przenoszących ładunki o średniej wadze.  

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz rolek transportowych spełniających większość 

wymagań jakie stawia nowoczesny przemysł. Wykonujemy rolki transportowe w różnych 

długościach, rozmiarach oraz wykonaniach specjalnych według wytycznych klienta. 

W produkcji rolek wykorzystujemy komponenty najlepsze jakościowo od sprawdzonych 

dostawców z UE. Dostarczamy do Państwa produkt w 100% polskiej produkcji.
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ROLKI TRANSPORTOWE

Płaszcz rolki: O średnicy D=50mm ze stali węglowej (surowej bądź ocynkowanej).

Oś rolki: O średnicy d=10mm, d=12mm lub SW 11 możliwe zakończenie jako oś gładka, oś sprężynowa, 
z gwintem zewnętrznym bądź wewnętrznym.

Łożyskowanie: Z oprawami z tworzywa z osadzonymi łożyskami kulkowymi.

Przykładowe zastosowania: Transportery rolkowe o średniej nośności z napędem przy użyciu elektrorolek bądź wałkiem 
królewskim.
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A - całkowita długość rolki
B - długość rolki
C - odległość płaszcza rolki 
 od krawędzi zabudowy
F - odległość pierwszego 
 rowka rolki
G - odległość pomiędzy 
 rowkami

Płaszcz rolki: O średnicy D=40mm, D=50mm, D=60mm, D=80mm ze stali węglowej (surowej bądź ocynkowanej).

Oś rolki: O średnicy d=8mm, d=10mm, d=12mm, d=15mm lub SW 11 możliwe zakończenie jako oś gładka, oś 
sprężynowa, z gwintem zewnętrznym bądź wewnętrznym.

Łożyskowanie: Z oprawami z tworzywa z osadzonymi łożyskami kulkowymi.

Przykładowe zastosowania: Transportery rolkowe o średniej nośności z napędem wałkiem królewskim.

z rowkiem pod pasek okrągły.
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A - całkowita długość rolki
B - długość rolki 
C - odległość płaszcza rolki 
      od krawędzi zabudowy
ØD - średnica płaszcza rolki
ØD1 - średnica dna wrębu
Ød - średnica osi rolki
F - odległość rowka rolki
R - promień wrębu

PRODUKT

PRODUKTROLKI NAPĘDZANE NTR - 1R

ROLKI NAPĘDZANE NTR - 2R

Opis i parametry techniczne:

z rowkami pod pasek okrągły.

Opis i parametry techniczne:



24 www.movlink.pl

ROLKI TRANSPORTOWE

Płaszcz rolki: O średnicy D=50mm ze stali węglowej (surowej lub ocynkowanej) lub nierdzewnej.

Oś rolki: O średnicy d=12mm możliwe zakończenie jako oś gładka, oś sprężynowa, z gwintem zewnętrznym 
bądź wewnętrznym.

Łożyskowanie: Głowica czynna - łożysko 6202.
Głowica bierna - z oprawami stalowymi koszyczkowymi bądź z osadzonymi łożyskami kulkowymi, 
możliwa również oprawa z tworzywa z osadzonym łożyskiem kulkowym.

Przykładowe zastosowania: Transportery rolkowe o średniej nośności z napędem przy użyciu elektrorolek. 
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A - całkowita długość rolki
B - długość rolki 
C - odległość płaszcza rolki 
      od krawędzi zabudowy 
E - długość referencyjna
      rolki

PRODUKT

Płaszcz rolki: O średnicy D=50mm ze stali węglowej (surowej lub ocynkowanej) lub nierdzewnej.

Oś rolki: O średnicy d=12mm możliwe zakończenie jako oś gładka oraz z gwintem zewnętrznym
bądź wewnętrznym.

Łożyskowanie: Głowica czynna - podwójne łożyskowanie 6202.
Głowica bierna - z oprawami stalowymi koszyczkowymi bądź z osadzonymi łożyskami kulkowymi, 
możliwa również oprawa z tworzywa z osadzonym łożyskiem kulkowym.

Przykładowe zastosowania: Transportery rolkowe o średniej nośności z napędem przy użyciu motoreduktora dla całej sekcji lub 
napędem przenoszonym z rolki na rolkę.
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A - całkowita długość rolki
B - długość rolki 
C - odległość płaszcza rolki 
      od krawędzi zabudowy 
E - długość referencyjna 
      rolki

PRODUKT

ROLKI NAPĘDZANE NTR - PJ
z głowicą pod pasek wielorowkowy o przekroju PJ ( zgodnie z normami DIN 7867, ISO 9982).
Głowica posiada 9 wrębów.

Opis i parametry techniczne:

ROLKI NAPĘDZANE NTR - 8M
z głowicą pod pasek zębaty typu 8M o szerokości maksymalnej 25mm.

Opis i parametry techniczne:
Głowica napędowa posiada 20 zębów na całym swoim obwodzie.  
Rozróżniamy dwa typy głowicy napędowej:

1) do napędu ciągłego NTR 8M
2) z możliwością akumulacji NTR 8MA
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ROLKI TRANSPORTOWE

Płaszcz rolki: O średnicy D=50mm ze stali węglowej (surowej lub ocynkowanej) lub nierdzewnej.

Oś rolki: O średnicy d=12mm możliwe zakończenie jako oś gładka, oś sprężynowa, z gwintem zewnętrznym 
bądź wewnętrznym.

Łożyskowanie: Głowica czynna - łożysko 6202.
Głowica bierna - z oprawami stalowymi koszyczkowymi bądź z osadzonymi łożyskami kulkowymi, 
możliwa również oprawa z tworzywa z osadzonym łożyskiem kulkowym.

Przykładowe zastosowania: Transportery rolkowe o średniej nośności z napędem przy użyciu motoreduktora dla napędu 
stycznego przy znacznych długościach sekcji.

CE
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A - całkowita długość rolki
B - długość rolki 
C - odległość płaszcza rolki 
      od krawędzi zabudowy 
E - długość referencyjna 
      rolki

PRODUKT

A - całkowita długość rolki
B - długość rolki 
C - odległość płaszcza rolki 
      od krawędzi zabudowy 
E - długość referencyjna
      rolki

Płaszcz rolki: O średnicy D=50mm ze stali węglowej (surowej lub ocynkowanej) lub nierdzewnej.

Oś rolki: O średnicy d=12mm możliwe zakończenie jako oś gładka oraz z gwintem zewnętrznym
bądź wewnętrznym.

Łożyskowanie: Głowica czynna - podwójne łożyskowanie 6201 lub 6202 (NTR-B2) lub z łożyskiem 6201 (NTR-C2)
Głowica bierna - z oprawami stalowymi koszyczkowymi bądź z osadzonymi łożyskami kulkowymi, 
możliwa również oprawa z tworzywa z osadzonym łożyskiem kulkowym.

Przykładowe zastosowania: Transportery rolkowe o średniej nośności z napędem przy użyciu motoreduktora dla napędu 
przenoszonego z rolki na rolkę.
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B

A

PRODUKT

ROLKI NAPĘDZANE NTR - B1
z głowicą do napędu łańcuchem typu 08 B-1 (1/2” x 5/16”) jednorzędowe.

Opis i parametry techniczne:
Głowica napędowa 11 zębów na swoim obwodzie.  
Rozróżniamy dwa typy głowicy napędowej:

1) do napędu ciągłego NTR B1
2) z możliwością akumulacji NTR B1A

ROLKI NAPĘDZANE NTR - B2 oraz NTR - C2
z głowicą do napędu łańcuchem typu 08 B-1 (1/2” x 5/16”) dwurzędowe dla rolek NTR - B2 lub 
z głowicą do napędu łańcuchem typu 06 C-1 (3/8” x 3/16”) dwurzędowe dla rolek NTR - C2.

Opis i parametry techniczne:
- Typ NTR - B2 - głowica posiada w zależności od wersji 14 lub 17 zębów na swoim obwodzie.
- Typ NTR - C2 - głowica posiada 20 zębów na swoim obwodzie.
W obu rodzajach rolek napęd może następować tylko stale z łańcucha na rolkę.
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ROLKI TRANSPORTOWE

Płaszcz rolki: O średnicach w zakresie od D=50 do D=89mm ze stali węglowej (surowej bądź ocynkowanej) lub 
nierdzewnej.

Oś rolki: O średnicach od d=12mm do d=25mm ze stali węglowej lub nierdzewnej, z zakończeniem z gwintem 
wewnętrznym

Łożyskowanie: Głowica czynna - z łożyskami maszynowymi o wielkości dobranej do średnicy płaszcza i osi.
Głowica bierna - z oprawami stalowymi oraz z tworzywa, z łożyskiem maszynowym.

Przykładowe zastosowania: Transportery rolkowe pracujące w ciężkich warunkach dla większych średnic do transportu 
produktów umieszczonych na paletach transportowych typu EUR i podobnych.

A - całkowita długość rolki
B - długość rolki 
E - długość referencyjna rolki
D - średnica zewnętrzna rolki (średnica płaszcza)
d - średnica osi rolki

PRODUKT
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Dd
E

B
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Dd

Na indywidualne zapytania oferujemy również 

rolki o innych ilościach zębów kół łańcuchowych, 

o głowicach współpracujących z innego typu 

łańcuchami oraz z głowicami wykonanymi 

z materiału wg wskazań Klienta.

ROLKI NAPĘDZANE NTS - B1/B2
z głowicą łańcuchową wykonaną ze stali, przeznaczone do zastosowania z łańcuchami typu 08 B-1 oraz 
10 B-1 w zależności od opcji wybranej z poniższej tabeli. Przeznaczone do współpracy z łańcuchami 
jednorzędowymi przy przeniesieniu napędu stycznie lub z rolki na rolkę (z jednym lub dwoma kołami 
łańcuchowymi).

Opis i parametry techniczne:
Głowice o ilości zębów podanej w poniższej tabeli - głowice o innej ilości zębów są dostępne 
na indywidualne zamówienie połączone z płaszczem rolki poprzez spawanie.

Średnica 
rury

Min. długość 
referencyjna 

E

Szerokość 
wieńca B-E

Średnica osi 
rolki d

Wykonanie 
zakończeń 
osi rolek

Liczba 
zębów Typ

50x1,5 I 80 28 12 GW 14 08B-1

60x1,5/2,0 I 80 28 12/15 GW 14 08B-1

80x2,0 I 90 30 15/20 GW 18 10B-1

88,9x3,0 I 90 33,5 20 GW 18 10B-1

50x1,5 II 80 50 12 GW 14 08B-1

60x1,5/2,0 II 80 50 12/15 GW 14 08B-1

80x2,0 II 90 54 15/20 GW 18 10B-1

88,9x3,0 II 90 57,5 20 GW 18 10B-1
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