
 

 

Kontaktní osoba: Ing. Josef Vala  I  Tel.: +420 777 748 204  I  vala@vvvmost.cz 

Prodej dopravních pásů MATADOR - Obchodní zastoupení v České republice 

 
  

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 MATADOR 

Společnost VVV MOST spol. s r.o. již více jak 20 let 

zastupuje na českém trhu firmu Continental Matador 

Rubber. 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. V havarijním skladu dopravních pásů v areálu Bylany u Mostu máme 

připraveno k okamžitému odběru 7.000 m2 nových a 10.000 m2 použitých pásů nejběžněji používaných typů s možností odběru 

libovolných délek. Poskytujeme záruční a pozáruční servis. 

 

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. Podle 

konstrukce pásu rozlišujeme dopravní pásy pryžotextilní a ocelokordové. 

 

Pryžotextilní dopravní pásy  

Dopravní pásy s textilní kostrou jsou vhodné pro většinu průmyslových aplikací. 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. 

Vyráběny jsou v pevnostech od 200 N/mm do 3500 N/mm a v šířkách od 400 mm do 2400 mm.  

Ocelolanové 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. Vyráběny jsou v pevnostech od 1000 N/mm do 5000 N/mm a v šířkách od 

600 mm do 2400 mm. 
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K přímému odběru ze skladu nabízíme dopravní pásy: 

• pásy v šířkách 400 mm – 2400 mm, 

• pevnost pásů 200 N/mm - 5000 N/mm,  

• přesné délky pásů, spojování a montáže dopravních pásů, 

• pásy s kostrou polyamidovou (P), 

• pásy s kostrou polyesterovou (EP), 

• pásy s kostrou ocelolanovou, 

• krycí vrstvy podle norem DIN 22102, 22109-2, 22129, 22131, 

• nízká cena / vysoká kvalita, ISO 9001 a ISO 14 001.  

 

 

 

Nabídka dopravních pásů MATADOR 

TransBelt 

Pásy pro všeobecné použití, které jsou určeny pro přepravu sypkého a kusového 

materiálu v běžných přepravních podmínkách. Kostra je tvořena standardně z 2-6 

textilních vložek, s polyamidovou (P) nebo polyesterovou tkaninou v podélném směru a 

polyamidových tkanin v příčném směru (EP). Vyráběny jsou v pevnostech od 200 N/mm 

do 3500 N/mm a v šířkách od 400 mm do 2400 mm.  

 

SteelBelt 

Pásy jsou vhodné na přepravu materiálu na velké vzdálenosti v těžkých pracovních 

podmínkách. Kostra je tvořená vysokopevnostními ocelovými lany uloženými v jedné 

rovině a obalené v pryži, která zabezpečuje dokonalé spojení horní a dolní krycí vrstvy. 

Pásy mají optimální funkční schopnost a vysokou odolnost  

 

Shockbelt 

Pásy v pryžotextilním nebo v ocelokordovém provedení s jednou nebo více nárazovými 

vložkami. Materiál nárazové vložky je polyamid, polyester, ocelové lano nebo aramid. 

Mají zvýšenou odolnost proti vzniku a šíření průrazů, způsobených dopadajícím 

materiálem při nepříznivých dopadových výškách. Pásy typu EPP tvoří kostra, která je 

složená z jedné nebo dvou textilních vložek. V tkanině je použita kombinace vláken 

z polyesteru a polyamidu. Tato konstrukce se vyznačuje dobrou odolností proti 

dynamické únavě a chrání pás před vznikem a šíření průrazů. 
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Firebelt V 

Pásy jsou určeny k přepravě hořlavých materiálů v podzemí. Kostra může být tvořena 

z několika vrstev textilních vložek, respektive ocelolany, které jsou potaženy vrstvou 

speciální gumové směsi zabezpečující adhezivní vlastnosti a současně zajišťuje 

nehořlavost kostry. Důležitými vlastnostmi krycí vrstvy je antistatická vlastnost a 

nehořlavost. 

 

Firebelt K 

Pásy jsou určené pro přepravu sypkého a kusového materiálu v prostředí s nebezpečím 

vzniku výbuchu a šíření požáru. Kostra může být tvořena z několika vrstev vložek, 

respektive ocelovými lany, které jsou potaženy speciální gumovou vrstvou zajišťující 

adhezivní vlastnosti. Důležitými vlastnostmi jsou antistatické a nehořlavé vlastnosti. 

 

ThermBelt 

Pásy pro přepravu horkého sypkého a kusového materiálu s teplotou převyšující 60°C. 

Kostra je tvořena z polyamidových tkanin P, nebo polyesterových tkanin podélně a 

polyamidových tkanin příčně EP. Krycí vrstva chrání kostru dopravního pásu proti 

nejrůznějšími klimatickými vlivy prostředí, mechanickému poškození, a hlavně proti 

působení vysokých teplot působících nežádoucím způsobem na dopravní pás.  

 

 

Frostbelt 

Pásy jsou určeny především k přepravě sypkého a kusového materiálu při extrémně 

nízkých teplotách. Kostra může být tvořena z několika vrstev textilních vložek, respektive 

ocelových lan, které jsou potaženy vrstvou gumy ze speciální gumové zabraňující adhezi 

a současně zajišťuje vysokou pružnost vysoko pod bodem mrazu. Krycí vrstva chrání 

kostru pásu proti nejrůznějším klimatickým vlivům a mechanickému poškození. Svými 

vlastnostmi musí odolávat agresivním účinkům přepravovaného materiálu a prostředí. 

Důležitou vlastností je schopnost zabezpečit pružné vlastnosti pásu při zvlášť nízkých 

teplotách do -60°C. 
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Ecotubelt – hadicové dopravní pásy 

Pásy pro všeobecné použití jsou určeny k přepravě ekologicky závadných materiálů, 

které působí znečištění životního prostředí. Princip přepravy spočívá ve svinutí pásu do 

tvaru trubky, ve které se materiál přepravuje. Kostra je tvořena několika textilními 

vložkami, které jsou potaženy speciální gumovou směsí zabraňující adhezi mezi 

vložkami. Kostra je v zásadě tvořena polyamidovými tkaninami P, nebo polyesterových 

tkanin podélně a polyamidových tkanin příčně EP. Použitím speciální konstrukce kostry 

je zajištěna příčná tuhost. 

 

OilBelt 

Pásy jsou určeny k přepravě olejových a mastných materiálů obsahující organická 

rozpouštědla a ropné látky. Krycí vrstva pásu se skládá ze speciálních polymerů, které 

odolávají škodlivým účinkům přepravovaných materiálů. Kostra je tvořena z textilních 

vložek, může být z polyamidovými tkaninami P, nebo polyesterových tkanin podélně a 

polyamidových tkanin příčně EP. Použitím speciální konstrukce kostry je zajištěna 

příčná tuhost. 

 

 

ChemicalBelt 

Pásy jsou určeny do prostředí s působením chemických látek a činidel, na přepravu materiálů 

obsahujících anorganické kyseliny a zásady. Kostra je z polyamidových tkanin P, nebo 

polyesterových tkanin. Krycí vrstva chrání kostru dopravního pásu proti mechanickému 

poškození a chemickými vlivy. Krycí vrstvy se skládají ze speciálních polymerů, které 

odolávají agresivním účinkům přepravovaných materiálů a prostředí. 

 

 

Crossbelt  

Pásy slouží ke strmé (vertikální) přepravě materiálu.  

 

Elevatorbelt 

Pásy na přepravu materiálu, kde je třeba na krátkou 

vzdálenost překonat velké převýšení. U pásů je 

možnost připevnit různé typy, respektive tvary korečků. 

 


