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LISTWY ROLECZKOWE TYPU FIX

Listwy roleczkowe znajdują głównie zastosowanie do transportu kartonów, skrzynek, produktów o niewielkich wymiarach 
itp. Roleczki, wykonane z wysokiej jakości termoplastycznego tworzywa sztucznego, są łożyskowane ślizgowo na 
stalowych osiach.  Nośność jednej roleczki wynosi 6 kg. Tworzywo roleczki (polipropylen) jest odporne na działanie 
kwasów i zasad. Profil nośny wykonany jest ze stali węglowej ocynkowanej. Wskaźnik wytrzymałości na zginanie 
profilu wynosi 0,5 cm^3. Listwy roleczkowe mogą pracować w zakresie temperatur od -30 do +100ºC. 
Wykonania specjalne: profil i oś ze stali nierdzewnej (stal 1.4301); roleczki antystatyczne (kolor czarny); roleczki do 
bardzo niskich temperatur - poniżej – 30ºC.
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Oznaczenia: 
- listwa roleczkowa ze zwykłymi 
roleczkami: 
N podziałka - długość w mm 
np. N 33 - 2000

- listwa roleczkowa z roleczkami z 
kołnierzem 
SP podziałka - długość w mm
np. SP 66 - 5000

Maksymalna długość listwy 
roleczkowej 6500 mm. 

 
dokładny rozstaw roleczek można wyliczyć z rozstawu otworów - 16,67 +/- 0,1 mm

Oznaczenia:
- listwa roleczkowa ze zwykłymi 
roleczkami typu mini:
N mini podziałka - długość w 
mm
np.: N mini 16 - 3000

 

 

- listwa roleczkowa z roleczkami z 
kołnierzem typu mini
N mini podziałka - długość w 
mm
np.: N mini 50 - 1000
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Wyposażenie dodatkowe do 
listew roleczkowych typu FIX

Prowadnica FU – długość L2/L1
Materiał: stal ocynkowana.

Kapsel ST zamykający profil 
prowadnicy. 

Klamra spinająca profil SPS
Wykonana z drutu fi 1,5 mm ze 
stali sprężynowej. Zapobiega 
rozchylaniu się profilu pod 
dużym obciążeniem. 

Sprężysta klamra montażowa 
FKL
FKL – 14 dla X=14 mm
FKL – 20 dla X=20 mm
Klamry montażowe są nitowane 
do profilu listwy roleczkowej. 
Przy zamawianiu należy podać 
wymiary A, B i L. 

3

http://www.techprim.pl/
mailto:techprim@techprim.pl


TECHPRIM Piotr Kaczykowski 
ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294
tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim.pl 

Otwory okrągłe RL
Dostępne średnice D=5,5 mm; 
6,5 mm; 7,0 mm; 8,5 mm; 10,5 
mm; 12,5 mm

Otwory fasolkowe LL – (D1xD2)
Dostępne następujące wymiary: 
4,2x10 mm; 7x12 mm; 8,5x20 
mm; 10,5x20 mm

Zderzak końcowy EGF i EF
Wykonany z kątownika grubości 
3 mm z zaokrąglonymi 
krawędziami. Może być 
przynitowany EGF; lub 
przykręcany EF. 

Łącznik VF. Składa się z profilu 
U i 4 śrub. Do listew 
roleczkowych należy domówić 
wykonanie otworów D=6,5 mm.

Kapsel KS. Wykonany z 
tworzywa sztucznego zamyka 
profil listwy roleczkowej. 

Klips blokujący BK. Blokuje obrót 
roleczki. 

Blaszka hamująca BB. 
Wykonana ze stali sprężynowej 
dostępna dla podziałek 33 i 50 
mm. 

Przesuwne klamry montażowe 
FKLV. Możliwość wsunięcia 
listwy roleczkowej w klamrę od 
góry lub montaż listwy poprzez 
przesuw wzdłużny.
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LISTWY ROLECZKOWE TYPU AUTOFIX
Listwa roleczkowa typu Autofix 
jest wymiarowo podobna do 
listwy roleczkowej typu Fix. Oba 
typy różnią się sposobem 
mocowania osi roleczek do 
profilu. Typ Autofix, dzięki w 
pełni zautomatyzowanemu 
procesowi produkcji, jest tańszy 
od typu Fix. 
Nośność profilu można wyliczyć 
ze wskaźnika wytrzymałości na 
zginanie równego 0,5 cm^3. 
Nośność jednej roleczki wynosi 
6 kg. 
Listwy dostępne tylko z 
normalnymi roleczkami. 
Dostępne podziałki to 33 i 50 
mm. Możliwość zamówienia 
listew w dowolnej długości (min 
700 mm, max 5000 mm). 

Oznaczenie
AN 33 – długość w mm
np. AN 33 – 4000 (listwa 
roleczkowa z podziałką 33,33 
mm o długości 4000 mm)

Podziałka początkowa S może 
być określona przez 
zamawiającego. 
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Wyposażenie dodatkowe

Prowadnica A FU – długość

Kapsel zamykający profil 
prowadnicy STA

Sprężysta klamra montażowa 
FKL
FKL – 14 dla X=14 mm
FKL – 20 dla X=20 mm
Klamry montażowe są nitowane 
do profilu listwy roleczkowej. Przy 
zamawianiu należy podać 
wymiary A, B i L. 

Klamra spinająca ASpS
Zabezpiecza przed ewentualnym 
rozchylaniem się profilu pod 
wpływem dużych obciążeń. 

Przesuwna klamra montażowa 
AFKLV.
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LISTWY ROLECZKOWE TYPU SUPERFIX
Listwy roleczkowe typu Superfix znajdują 
zastosowanie głównie w regałach 
przepływowych do transportu ciężkich kartonów 
i skrzynek. Podobnie jak w listwach 
roleczkowych typu fix, roleczki są wykonane z 
wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego 
(polipropylen) odpornego na uderzania i o 
znacznej wytrzymałości. Tworzywo roleczek 
odporne jest na działanie kwasów i zasad. 
Roleczki są łożyskowane ślizgowo na stalowej 
osi. Nośność roleczki wynosi 12 kg. Profil 
listwy, wykonany jest z cynkowanej stali. 
Maksymalna długość listwy roleczkowej 6500 
mm. 
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie profilu 
listwy roleczkowej wynosi 1,2 cm^3. 

 

Listwa roleczkowa typu SUPERFIX ze zwykłymi 
roleczkami dostępna jest z podziałką roleczek: 
33; 50; 66; 100 mm

Oznaczenie listwy roleczkowej typu SUPERFIX 
ze zwykłymi roleczkami:
SFN - podziałka / długość
np.: SFN - 66 / 1600

 

 

 

 

 

Listwa roleczkowa typu SUPERFIX z 
roleczkami z kołnierzem dostępna jest z 
podziałką roleczek: 50; 66; 100 mm

Oznaczenie listwy roleczkowej typu SUPERFIX 
z  roleczkami z kołnierzem:
SFSP - podziałka / długość
np.: SFSP - 66 / 3000
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SZYNY ROLECZKOWE TYPU UNI
Szyny roleczkowe znajdują szerokie zastosowanie w 
regałach grawitacyjnych, w przenośnikach 
grawitacyjnych, jako szyny prowadzące itp. 

Szyny roleczkowe zbudowane są z ocynkowanego 
profilu zimnogiętego o grubości ścianki 2 mm. Po 
bokach w profilach wykonane są dwa rzędy otworów 
w rozstawie 25 mm. W podstawie profilu wykonane są 
również otwory w rozstawie 25 mm. 
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla szyny 
roleczkowej typu Uni wynosi 2,2 cm^3. 
Standardowo rolki w tego typu szynach łożyskowane 
są tocznie.  
Maksymalna długość profilu wynosi 6000 mm.
Proste rolki są standardowo montowane w dolnym 
rzędzie otworów a rolki z kołnierzem w górnym rzędzie 
otworów.

 

 

 

 

 

W szynach roleczkowych montuje się następujące rodzaje roleczek:
- roleczki stalowe proste o nośności 20 kg; oznaczenie NR20 (łożyskowanie toczne) 
- roleczki stalowe z kołnierzem o nośności 20 kg; oznaczenie SR21 (łożyskowanie toczne) 
- roleczki z tworzywa sztucznego proste o nośności 10 kg; oznaczenie NR10 (łożyskowanie toczne) 
- roleczki z tworzywa sztucznego z kołnierzem o nośności 10 kg; oznaczenie SR10 (łożyskowanie toczne) 
- roleczki stalowe lub z tworzywa sztucznego proste (NR10 lub NR20) pokryte poliuretanem (Pufferring) 
- roleczki łożyskowane ślizgowo w całości z tworzywa sztucznego; NRGH z polipropylenu kolor niebieski (tworzywo 
twarde); NRGW z poliuretanu kolor żółty (tworzywo miękkie); nośność roleczek łożyskowanych ślizgowo wynosi 10 kg; 
powierzchnia roleczek ślizgowych jest lekko wyoblona.
Roleczki można zamówić jako oddzielny produkt
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Przy zamawianiu szyn roleczkowych typu UNI należy 
podać: typ roleczki; podziałkę roleczek i długość szyny 
(długość powinna być wielokrotnością wymiaru 25 
mm).
Przykład oznaczenia:
SR21 - 100/3000
co oznacza szynę roleczkową typu UNI z roleczkami 
stalowymi z kołnierzem, podziałka rolek 100 mm, 
długość szyny 3000 mm. 

Szyny roleczkowe mogą dodatkowo być wyposażone 
w zderzak końcowy, łącznik, zderzak oporowy 
(wyhamowuje poprzez tarcie transportowany towar 
przed zderzakiem). 
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SZYNY ROLKOWE TYPU COLLI

Szyny rolkowe typu Colli mają stosunkowo dużą 
nośność. Wykonane są z ocynkowanego U-profila 50 x 
58x 50 x 2,5 mm. Rolki łożyskowane są na dwóch 
łożyskach tocznych co zapewnia nośność pojedynczej 
rolki 40 kg. Płaszcz rolki wykonany jest z niebieskiego 
polipropylenu. 
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla szyny 
rolkowej typu Colli wynosi 3,0 cm^3.

 

 

 

 

Maksymalna długość szyny wynosi 6000 mm. Ostatnie 
dwie cyfry żądanej długości powinny wynosić: 00 lub 33 
lub 66; co wynika z podziałki rolek. 
Rolki mogą być mocowane w następujących 
rozstawach: 66; 100; 133; 166 i 200 mm. 

Oznaczenia rolek:
NR40 - rolka prosta
SR40 - rolka z kołnierzem 

Oznaczenia szyn:
rodzaj rolki - podziałka/długość
np.: NR40-66/4400
co oznacza szynę rolkową typu Colli z rolkami prostymi, 
podziałka 66 mm, długość 4400 mm.

SR40-100/2000 
co oznacza szynę rolkową typu Colli z rolkami z 
kołnierzem, podziałka 100 mm, długość szyny 2000 
mm. 
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SZYNY ROLKOWE DO PALET

  
 Szyny rolkowe tego typu  znajdują głównie 
zastosowanie do poprzecznego lub wzdłużnego 
transportu palet. Poza tym możliwe jest wiele innych 
zastosowań w transporcie wewnętrznym (łącznik 
pomiędzy stanowiskami roboczymi, jako szyny 
prowadzące itp). Do poprzecznego transportu palet 
zaleca się stosowanie podziałki rolek 52 mm; dla 
transportu wzdłużnego zalecana podziałka rolek 
104-208 mm. 
Szyna rolkowa wykonana jest z ocynkowanego U-
Profilu. Wskaźnik wytrzymałości szyny na zginanie  
wynosi 4,6 cm^3. Maksymalna długość 6006 mm. 
Podziałka rolek - 52, 78, 104, 130, 156 itd. 

Szyny rolkowe wyposażone są w rolki stalowe 
cynkowane o średnicy 50 mm proste lub z kołnierzem o 
nośności 150 kg/rolka. Dodatkowo szyny rolkowe 
mogą być wykonane z roleczkami stalowymi lub z 
tworzywa sztucznego (nośność: 30 kg dla trzech 
roleczek z tworzywa; 60 kg dla trzech roleczek 
stalowych). 

Oznaczenia:
NR100 - rolka stalowa prosta o nośności 150 kg
SR100 - rolka stalowa z kołnierzem o nośności 150 kg

Oznaczenia kompletnych szyn rolkowych do palet:
rodzaj rolki - podziałka rolek / długość
np. NR100 - 156/2600 co oznacza szynę rolkową do 
palet z rolkami stalowymi prostymi, podziałka 156 mm, 
długość szyny 2600 mm.
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Wyposażenie dodatkowe szyn 
rolkowych do palet:
EE - zderzak końcowy
ESchE - zderzak końcowy oporowy
RSE - ochronne zamknięcie profilu 
USE - łącznik boczny
VE - łącznik dolny
BKE - klamra montażowa ze śrubą 
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W ofercie znajdują się również szyny rolkowe o 
większej szerokości i nośności typu Groovy. W 
szynach tego typu stosuje się cynkowane rolki  o 
średnicy Ø 60x2 mm. Nośność jednej rolki wynosi 
160 kg.
Wskaźnik wytrzymałości na zginanie szyny wynosi 
6,6 cm^3. Maxymalna długość szyn wynosi 6000 mm. 

Oznaczenia: 
NR 2000 podziałka / długość
np.: NR 2000 - 100/3000 co oznacza szynę rolkową do 
palet typu Groovy, podziałka rolek 100 mm, długość 
3000 mm. 

Zalecane nachylenie szyn rolkowych do grawitacyjnego 
transportu  poprzecznego palet: 2,7 - 3,5 %

 

 

 

 

 

 

Zalecane nachylenie szyn rolkowych do grawitacyjnego 
transportu wzdłużnego palet: 2,25 - 2,75 %
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SZYNY ROLKOWE DO PALET O ZWIĘKSZONEJ SZEROKOŚCI

Przenośniki tego typu stosowane są 
głównie tam gdzie nie można stosować 
przenośników rolkowych o długości rolek 
równej szerokości palet (np. konieczność 
przejścia wzdłuż przenośnika). 
Standardowe długości: 2496 mm i 6006 
mm. Inne długości dostępne na życzenie.
Nośność jednej rolki wynosi 160 kg lub w 
specjalnym wykonaniu 220 kg.
Rolki i profile są cynkowane galwanicznie. 
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