
 

 
VVV MOST spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 MOST 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 32 
Tel., fax: + 420 476 706 186, tel: + 420 476 103 300, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, http://www.vvvmost.cz 

E-mail: jochman@vvvmost.cz, Bankovní spojení: ČSOB MOST č.ú.: 815208523/0300, KB MOST č.ú.: 39842491/0100 

      
Dopravní pásy hladké – prodej 
       
Použití  
Pryžové dopravní pásy jsou určeny především k dopravě kusových a 
sypkých materiálů. Nejčastěji se používají v těžebním, metalurgickém a 
chemickém průmyslu, v pískovnách, štěrkovnách, kamenolomech, 
cementárnách, a vápenkách, přístavech a v elektrárnách. Dopravní pásy 
se skládají z nosné kostry, horní a dolní pryžové krycí vrstvy a ochranného 
pryžového okraje.  

 
Pryžotextilní dopravní pásy 
Dopravní pásy s textilní kostrou jsou vhodné pro většinu průmyslových 
aplikací. Tyto pásy lze použít ve všech oblastech dopravy. Dopravní pásy 
s polyamidovou (P) kostrou mají vysokou elasticitu, pevnost v tahu a 
vysokou odolnost vůči průrazům, a proto jsou vhodné pro dopravu velkých 
nákladů na střední a dlouhé vzdálenosti. Dopravní pásy s polyamidovou 
(EP) kostrou mají vysoký modul pružnosti s malou průtažností. Pásy mají 
dobrou teplotní stabilitu, a jsou vhodné pro přepravu nákladů na střední a 
dlouhé vzdálenosti při vyšších rychlostech.   

  
Ocelokordové dopravní pásy 
Dopravní pásy s ocelolanovou kostrou se vyznačují vysokou pevností 
v tahu a minimální průtažností. Ocelokordové dopravní pásy jsou vhodné 
pro dopravu materiálu na dlouhé vzdálenosti, při vysokém zatížení a 
vysoké rychlosti. 
 
K přímému odběru ze skladu nabízíme: 

 pásy v šířkách 400 – 2400 mm 
 pevnost pásů 200 – 5000 N/mm  
 přesné délky pásů dle přání zákazníka, včetně spojování a montáže   
 pásy s kostrou polyamidovou (P) 
 pásy s kostrou polyesterovou (EP)   
 pásy s kostrou ocelolanovou / ocelokordovou  
 krycí vrstvy podle norem DIN 22102, 22109-2, 22129, 22131  
 nízká cena, vysoká kvalita, ISO 9001 a ISO 14 001 

 
Servis a prodej 
Společnost VVV MOST spol. s r.o. již více jak 15 let dodává všechny typy 
dopravních pásů od dodavatelů z celé Evropy a má zastoupení firmy 
Continental Matador Rubber pro ČR. K dispozici máme dopravní pásy se 
standardními i speciálními krycími pryžovými vrstvami, např. krycí vrstvy 
odolné teplu, hoření, olejům či chemikáliím. Tyto dopravní pásy odpovídají a 
jsou vyrobeny dle norem DIN a ISO 9001. Našim zákazníků můžeme 
nabídnout kromě nových pásů, také pásy použité nebo vykoupené ze 
skladových zásob. V havarijním skladu dopravních pásů v areálu Bylany u 
Mostu máme připraveno k okamžitému odběru 7.000m2 nových a 10.000m2 
použitých pásů nejběžněji používaných typů s možností odběru libovolných 
délek. Poskytujeme záruční a pozáruční servis.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Kontaktní osoba: Ing. Josef Vala, tel.: 777 748 204, E-mail: vala@vvvmost.cz 
 


