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Dodavatel vysoce kvalitních obloukových krytů  pásových dopravníků „ACHENBACH“  

elektrobubnů VAN DER GRAAF, Hi-tech stěračů FTK ,  vlnitých plechů pro pláště a střechy, 
obloukových střešních plechů z vlnitých profilů , , 

  –  montovaných  ocelových garáží , přístřešků, skladů a hal,  
  

Sídlo společnosti 
Fialková 23/553,   CZ - 589 01 Třešť  

tel +420 567 234 240, mobil:   +420-777 336 945 
http: // www.achenbach.cz    e-mail : info@.achenbach.cz                                                                    

non stop e-mail : m.salamanek@gmail.com  
Výpis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38564 

 
Vážení zákazníci – obchodní partneři  , 

Dovolujeme si Vás informovat o některých nejpoužívanějších inspekčních krytech,které slouží  pro 
komfortní a bezpečný přístup k zakrytovaným dopravníkům. 

 
INSPEKČNÍ KRYTY v systémech krytování dopravníků „ACHENBACH“ : 

TOP inspekční kryty  – s nově řešeným velkorysým přístupem k zakrytému  dopravníku : 
 

Varianta  s 1/3 odnímatelnou = Typ A;  
s 1/3 odklopnou ( panty s pojistkou polohy nahoře )  = Typ B 

 
typy : s výřezem; s nahlížením otvorem; odklopný díl s panty 

 
A-FLEX TOP systém  – umožňuje, aby každý kryt v řadě umožňoval otvírání a to buď systémem 

odklopných dílů  = A Flex- TOP „A“ a TOP „B“ ; nebo systémem posuvných  dílů = A Flex –ASS, nebo 
s kryty, vybavenými trvalým otvorem –výřezem = A Flex – Sicht . Tento systém je ale  poměrně drahý. 

 
Nejpoužívanější -  systém „LOOP“  – je praktický i ekonomický, protože nevyžaduje  zvýšené 
stranové překrytí – tím zůstává standardní skladebná šíře krytů beze změny. 

 
ASS –ACHENBACH kryty – rychloposuvné otevírací kryty –evropský patent ( ASS - Haube® , Europ. Patent) 
nabízí optimální systém pro rychlý přístup k zakrytým místům dopravníku. Kryty ASS-Haube® jsou uchyceny 
rychloupínacími  nerezovými pásy Typ K-ASS (vybavený uchycovači, tažnými  pružinami a nerezovým pásem) 
zajišťuje stabilní a bezpečné uchycení  krytů k okrajům ocelové  konstrukce dopravníku.  Posunem posuvného 
dílu  vznikne otvor, kterým okamžitě získáte přístup pro kontrolu gurty, válečků a materiálu na pásu. Přichycení 
nerezovými pásy a  vlnitý profil vzájemného překrytí  tvoří vodící efekt „kolejnice“ a umožňují bezproblémový 
posun otevíracího dílu krytu po základně. Optimální přítlačný síla uchycovacího a odepínacího nerezového 
systému K-ASS umožňuje zvolit jakoukoliv polohu otevření – posunu otevíracího dílu krytu. Tím lze vytvořit  
právě takový otvor, jaký potřebujete. ASS kryt může být umístěn v řadě krytů –„ tunelu“ vždy jako druhý 
v kombinaci se standardním krytem  ( čistá stavební šíře =  600 mm u  profilu 27/100/0,8 mm a  684 mm u  
profilu 18/76/0,75 mm;  maximální možná délka rovného úseku krytu je  do 400 mm).Provedení  krytů  ASS-
Hauben®  umožňuje použít pouze uchycovací systémy  typu  „ K-ASS  

Posunem otevíracího dílu krytu „ASS“  za nerezové madlo vznikne kontrolní otvor šíře 600 mm. 

Typ „ASS- I “ :  otevírání  je možné  z jedné strany 
 
Typ „ASS- II“ : otevírání je možné z obou stran 
 
 
Upozornění : při montáži uchycovačů         K-ASS musí být  na otevírací straně krytu  ASS-Haube® Typ I ruční 
uchycovače –ze strany zadní jsou pak jednoduché uchycovací háčky. Překrytí se sousedními kryty = o 2 vlny, 
aby mohl být vytvořen kolejnicový efekt.  
 

http://www.volny.cz/m.salamanek
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Postup otvírání u krytů ASS – posunem  posuvného dílu s madlem. 

Tyto inspekční  kryty ASS  lze použít jen u dopravníků, vodorovných , nebo do sklonu do 3 ° 
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Top-Kryty     Varianta řešení  kontrolního krytu s rychlým přístupem a velkým otvorem  :  ze 2/3 -  standardní 
obloukový kryt , z  1/3- otevírací = odnímatelný díl krytu –sundáním tohoto dílu  vznikne velký kontrolní otvor. 

 

TOP - kryt - Typ“A“ 
Tvořen velkým odnímatelným dílem (plná 
šíře). Uchycení -  nahoře nerezovými 
rychloupínači. Ke snadné manipulaci 
s odnímatelným dílem slouží 2 vertikálně 
umístěné nerezové držáky-madla.  

 

Top-kryt Typ“ B“ 
Díl je odklopný směrem vzhůru – aretace 
v horní poloze pomocí 2 masivních 
nerezových bezpečnostních pantů. 
Odklopný dil je vybaven madlem 
z nerezové oceli.  (šíře  otvoru  600/684 
mm).  

 
Kryt s trvalým kontrolním otvorem -  „SH“     

 
V krytu je na jedné straně trvale vyříznut  kontrolníotvor  

Tato varianta umožňuje trvalou kontrolu gurty otvorem šíře 600 mm při standardním uchycení. Inspekční kryty 
„SH“ se mohou umísťovat v tunelu na jedné straně či střídavě na obou stranách –dle potřeby. V řadě se vždy 
střídají s kryty uzavřenými.  
 
Kryty s inspekčním otvorem uzavíratelným  „IH „ 
ACHENBACH kryty  
s odklopným obloukovým dílem.    

 

otevřen                                      uzavřen  
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Jednostranný či oboustranný odklopný díl velikosti   400 x 400 mm*, je vybaven nahoře masivními nerezovými 
panty, ve spodní části pak nerezovými rychloupínači. 
Je možné dodat i s větším otvorem : 
*  600 x 600 mm  
 
Nejvyšší komfort – nejrychlejší přístup k zakrytému prostoru dopravníku kdekoliv a ihned :  
AFlex-System ®       Nevýhodou je poměrně vysoká cena, daná velkým počtem komponent a 
nerezových úchytů.  
 
Mnohonásobně zvyšuje flexibilitu přístupu k dopravnímu pásu a materiálu. 
 

 
Na snímku nahoře – systém AFLEX – TOP „B“  ( inspekční kryty s odklopným dílem )   

Nově vyvinutý  AFlex-Systém ACHENBACH  odpovídá  nejlépe na rostoucí  požadavky  zákazníků, týkající se 
přístupu na každé zakryté místo. Každý kryt je otevírací. Nosnou konstrukci tvoří úzké oblouky „UB „. Uchycení  : 
nerezovými systémy „K“. 
 
Kryty se usazují do ocelových konstrukčních profilů „T“ nebo „L“  -stejně jako běžné kryty.  
 
Systém  AFLEX lzte použít pro tyto typy krytů : 
 
 
 
 - ASS-Haube® (AFlex-ASS)     - TOP-Haube (AFlex-TOP)    - Sicht-Haube (AFlex-Sicht) 
 

 
 
 
Nosné „UB“ profily je možné k ocelové konstrukci dopravníku přichytit také šrouby nebo „U“ šrouby ( dle typu 
použitých profilů nosné konstrukce. 
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LOOP SYSTÉM ACHENBACH  

Celoodklopné kryty  - plná  skladebná délka – standardní překrytí se sousedními kryty. 
 

Tyto kryty mohou být umístěny těsně vedle sebe.  Odklápět lze  z obou stran, pokud je tam přístup. 
 

Komplet obsahuje : 2 x nerezové madlo, 4  x speciální krátké nerezové úchyty  typu SK-LOOP. 
 

( Madlo i úchyty jsou v ceně krytu ! )  
Uchycení těchto krytů ke konstrukci dopravníku  je zcela shodné s uchycením běžných krytů. 
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ACHENBACH – Nr.1 v krytování dopravníků  v celosvětovém měřítku 
 

Rádi Vám posloužíme  
Ing.Michal Salamánek – jednatel společnosti 

 

 
 

NON STOP mobil + 420 777 336 945   NON STOP e-mail : m.salamanek@gmail.com  
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