
Regálové zásobníky – věže 
Shelf magazines - Towers



Tyčová věž 
° háky pro zavěšení dílů 
° zvedací patra 
° naviják – ruční ovládání 
° bržděný naviják
The Rod Tower 
° hooks for hanging the 
parts 
° liftable storeys 
° hand driven winch 
° self brakable winch



Kapsová věž 
° kapsy pro vložení dílů 
° zvedání kapsářů 
° naviják – ruční ovládání 
° bržděný naviják
The Pocket Tower 
° pockets for inserting 
the parts 
° liftable pocket bags 
°hand driven winch 
° self brakable winch



Ukázka tyčových věží 
Example of a Rod Tower



Ukázka kapsových věží 
Example of a Pocket Tower



Detailní náhledy tyčových věží 
Detailed Previews of a Rod Tower

Patro, háky, vodící kladky s kuličkovými 
ložisky 
Storeys, hooks, pulleys with ball bearings



Detailní náhledy kapsových věží 
Detailed Preview of a Pocket Tower

Zadní – uzavřená strana kapsářů 
Rear - closed side of the pocket bags

Detail provedení – sešití kapes 
Detailed finish – sewing of the pockets



Naviják Optima 901-A bržděný, označení věží 
Winch Optima 901-A with a brake, labelling of towers

Naviják, klika, horní madlo, samolepka 
Winch, handle, upper handrail, sticker

Identifikace věží f. Yanfeng 
Identification of Yanfeng towers



Zvedací mechanizmus, popruhy, převody … 
Lifting mechanism, belts, gearings ...

Tažné popruhy pro zvedání pater 
Tow belts for lifting the storeys

bezpečnostní brzda- v případě přetržení 
tažného popruhu 
safety brake – in case the tow belt gets torn



Plášť Kartonplast® (100% PP plast), 1000/5 mm, g/m2 
Cover Kartonplast® (100% PP), 1000/5 mm, g/m2

Chráněny díly + bezpečnost operátorů 
Protected parts + safety of operators

Nýtováno, stálobarevné, nezávadné 
Riveted, colorfast, ecologically neutral 



Detaily provedení věží 
Details of tower´s construction

Vodící kladky, kolečka otočná / s 
brzdou, fixační trn 
Pulleys, swivel wheels with brake, fix 
pins 
 

Kladky, spojovací materiál 
Pulleys, fasteners



Modifikace věží – důraz na větší bezpečnost !!! 
Modifications – emphasis on greater safety!

Spodní madlo – ochrana navijáku 
Lower handrail – winch protection

Automatický doraz – spojený s ručním navijákem 
Automatic stop – connected to the hand winch 



Řešení různých detailů věží – vysoká životnost! 
Solution of various tower details – high durability!

Konstrukce skeletu, bindry, kryty, pevnost 
Construction of the tower, strapping belts, 
covers, solidity of the construction

Zavěšení kapsářů, aretace, uchycení 
Suspension of pocket bags, locks, 
fastening



Kapsáře conTeyor – PVC, Tyvek, … atd. 
Pocket bags from technical textiles conTeyor – PVC, Tyvek etc.

Zavěšení kapsářů pro skládání 
prázdných kapes / uložení dílů 
Suspension of the bags – empty pocket 
bags being folded / open pockets ready 
for inserting the parts 

Sofistikované kapsáře, povrchy, výztuže 
Sophisticated pocket bags, surfaces, braces



Simulace zatížení & pevnostní analýza 
Simulation of load & stress analysis



Výkresová dokumentace – kapsové věže 
Technical drawing – The Pocket Tower



Výkresová dokumentace – tyčové věže 
Technical drawing – The Rod Tower
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