
TALIANSKE 
PÁSY A REMENE 
V SLOVENSKÝCH STROJOCH
Spoločnosť CHIORINO S.p.A. bola založená v roku 
1906 v talianskom meste Biella a patrí medzi 
popredné spoločnosti vo výrobe dopravníkových 
pásov a remeňov s rôznorodým využitím vo všetkých 
oblastiach priemyslu. V súčasnosti má spoločnosť 
CHIORINO viac ako 100 zastúpení po celom 
svete. V novembri 2019 vzniklo v Nových Zámkoch 
zastúpenie aj pre Slovenskú republiku.

Heslo „rýchlejšie a pružnejšie“ 
uplatňujeme aj pri servise. Nie 
všetky pásy je možné dodávať 
ako nekonečné, preto má naša 
spoločnosť tím technikov, ktorí sú 
pripravení 24 hodín denne, 7 dní 
v týždni zasiahnuť kdekoľvek 
na Slovensku a pás vymeniť.

Výrobný program spoločnosti tvoria 
hlavne dopravníkové pásy, modulárne 
pásy, vysokovýkonné ploché remene, 
ozubené remene a PTFE pásy. 

Naše vývojové oddelenie 
v spolupráci s poprednými 
univerzitami zdokonaľuje technológiu 

Filozofia spoločnosti - „byť 
k zákazníkovi bližšie“ - je uplatňovaná 
v plnej miere. Aj keď je prvotná výroba 
spoločnosti CHIORINO sústredená 
v Taliansku, finálna výroba je 
realizovaná priamo na každej pobočke. 
Preto vieme reagovať na požiadavky 
zákazníka pružnejšie a rýchlejšie, a to 
nám zvyšuje  konkurencieschopnosť 
na trhu. Naše skladové zásoby 
pravidelne dopĺňame, aby sme 
dokázali pokryť potreby zákazníka 
v plnej miere a v čo najkratšom 
termíne. Dodávka tovaru je u nás 
štandardne do 2-3 pracovných dni. 
V urgentných prípadoch sme schopní 
reagovať rádovo v hodinách.

výroby, aby sme zabezpečili najvyššiu 
kvalitu našich produktov. Prichádzame 
s novými inovatívnymi riešeniami, ktoré 
pomáhajú znížiť spotrebu energie, 
vody a času, čo v konečnom dôsledku 
šetrí zákazníkovi finančné prostriedky.

Súčasný trh si vyžaduje vysokú 
dávku špecializácie, flexibility, 
technologických inovácií, 
ako aj schopnosti porozumieť 
požiadavkám zákazníka. Naši 
technológovia aktívne spolupracujú 
so zákazníkom a hľadajú najvhodnejšie 
riešenie. CHIORINO je riešenie. 
Spokojnosť zákazníka je pre nás vždy 
na prvom mieste.
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Talianske pásy a remene v slovenských strojoch

Pre najlepšiu funkčnosť pásu 
je veľmi dôležitý spoj. Preto 
používame viacero druhov spojov 
– prstový, prekladaný, klinový, 
prípadne schodíkový. Využívame 
pritom počítačom navrhnutý tvar 
a dĺžku, aby bola spájaná plocha 
rovnako pevná ako pôvodný 
materiál. Taktiež používame viacero 
druhov mechanických spojov či už 
v plastovom, oceľovom alebo 
nerezovom prevedení.

Ozubené a klinové remene sú 
určené pre mechanické pohony 
a dopravníkové systémy. Poskytujú 
jednoduchý a funkčný prístup 
k riešeniu technických problémov 
s pohonnými systémami a prepravou 
tovaru. Ozubené remene z nášho 
sortimentu sú vyrobené z polyuretánu 
alebo kaučuku. Jadro polyuretánového 
pásu je spevnené kevlarovými alebo 
oceľovými vláknami. Kaučukové pásy 
majú jadro spevnené sklenenými 
vláknami. Remene sa dodávajú, buď 
ako otvorené, alebo ako nekonečné. 
Otvorené remene zaručujú vysokú 
kvalitu vďaka malej tolerancii a vysokej 
rozmerovej stabilite. Polyuretánové 
remene je možné dodávať ako 

zvitky s otvorenou dĺžkou, alebo ako 
nekonečné kĺbové pásy. Nekonečné 
remene neobsahujú žiadne spoje alebo 
zvary. Zaručujú vysoký dynamický 
výkon s nízkymi stratami a umožňujú 
bezúdržbovú prevádzku. Použitie 
remeňov je možné aj v prostredí, kde 
je prenášaný vysoký výkon s vysokými 
teplotnými zmenami.

Dopravníkové pásy a remene 
našej spoločnosti majú širokú 
škálu možností použitia v každom 
odvetví priemyslu, napr. 
v tlačiarenskom, papiernickom 
priemysle, automobilovom alebo 
v logistike tovaru – letiská, kuriérske 
spoločnosti. Výrobky CHIORINO 
spĺňajú najprísnejšie hygienické 
normy, takže ich použitie je možné 
taktiež v potravinárskom, chemickom 
alebo farmaceutickom priemysle 
ako aj v poľnohospodárskej výrobe.

Bližšie informácie vám ochotne 
poskytne zástupca spoločnosti 
CHIORINO Slovakia s.r.o. 
telefonicky +421 910 486 654 
alebo prostredníctvom emailu: 
info@chiorino.sk

Peter Tóth

VÝROBNÝ PROGRAM SPOLOČNOSTI TVORIA HLAVNE 
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY, MODULÁRNE PÁSY, VYSOKOVÝKONNÉ 
PLOCHÉ REMENE, OZUBENÉ REMENE A PTFE PÁSY. 
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