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   2   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   3

KUŽELOVÉ PRUŽINY                                   katalogové označení: 1001

Charakteristika:
u  stejná tuhost ve všech směrech

Použití:
u  pružné uložení zařízení se střední 

frekvencí

Charakteristika:
u  malá tuhost ve všech směrech

Použití:
u  pružné uložení zařízení s nízkou 

frekvencí

KOMBINOVANÉ PRUŽINY                           katalogové označení: 1002

PRYŽOVÉ PRUŽINY - SILENTBLOKY

Specifikace rozměrů mm

D D1 d H H1 h h1

Specifikace rozměrů mm

D D1 d d1 H h



   2   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   3

PRYŽOVÉ PRUŽINY - SILENTBLOKY

Charakteristika:
u  rozdílná tuhost ve dvou směrech, 

nižší tuhost na smyk, vyšší na tlak

Použití:
u  běžné případy pružného uložení 

zařízení se střední frekvencí

Charakteristika:
u  zvýšená tuhost ve dvou směrech, 

snížená tuhost na smyk

Použití:
u  pružné uložení zařízení se střední 

frekvencí, zachycení bočních sil

VÁLCOVÉ PRUŽINY                                    katalogové označení: 1003

HRANOLOVÉ PRUŽINY                               katalogové označení: 1004

Specifikace rozměrů mm

D d H l

Specifikace rozměrů mm

A a1 a2 a3 a4 B b1 d d1 H h1 l s t t1



   4   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   5

ÚHELNÍKOVÉ PRUŽINY                              katalogové označení: 1005

Charakteristika:
u  velká tuhost ve všech směrech, sé-

riovým spojením pružin se tuhost 
snižuje

Použití:
u  uložení těžkých zařízení a základů, 

pružina rezonančních třídičů uhlí

Charakteristika:
u  malá tuhost na smyk, zvýšená tuhost 

na tlak

Použití:
u  pružné uložení zařízení s nízkou 

frekvencí

KOTOUČOVÉ PRUŽINY                               katalogové označení: 1006

PRYŽOVÉ PRUŽINY - SILENTBLOKY

Specifikace rozměrů mm

a d d1 B t

Specifikace rozměrů mm

D D1 D2 d d1 d2 H s y



   4   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   5

PRYŽOVÉ PRUŽINY - SILENTBLOKY

Charakteristika:
u  malá tuhost ve všech směrech

Použití:
u  pružné uložení citlivých přístrojů 

a zařízení

Charakteristika:
u  vysoká tuhost radiální, malá tuhost 

axiální a torzní

Použití:
u  pružná vložka kloubů, táhel, závěsů, 

listových per, spojek …

MISKOVÉ PRUŽINY                                     katalogové označení: 1007

POUZDROVÉ PRUŽINY                               katalogové označení: 1008

Specifikace rozměrů mm

D d H l

Specifikace rozměrů mm

A a b D d d1 H h t
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NÁRAZNÍKOVÉ PRUŽINY                           katalogové označení: 1009

u  silentblok malý

u  silentblok velký

u  spojovací hadice - kolínko

u  těsnění lapače nečistot

Charakteristika:
u  progresivní  pérování

Použití:
u  omezení výchylek zařízení, pružné 

uložení zařízení s malými horizontál-
ními silami - patky strojů a přístrojů 

ND NA PRAČKY A ŽDÍMAČKY                    katalogové označení: 2010

PRYŽOVÉ PRUŽINY - SILENTBLOKY

Specifikace rozměrů mm

D d h1 h2 R



   6   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   7

ANTIVIBRAČNÍ PRVKY

u  odtlumení strojů a zařízení

u  pryžové patky na židle, žebříky, 
koncovky jeklů, regálů a trubkových 
konstrukcí

TLUMICÍ PATKY                                            katalogové označení: 2011

PATKY                                                           katalogové označení: 2012

  FORNAX, spol. s r.o.   7

Specifikace rozměrů mm

A a b D d d1 H h t
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HARDYSPOJKY                                           katalogové označení: 2013

ROTORY ČERPADEL                                   katalogové označení: 2014

HARDYSPOJKY, ROTORY ČERPADEL

u  pogumování dílců - rotorů čerpadel

u  pružné elementy pro přenos točivé 
síly, např. pro stroje OKAY na žehlení 
ledu

Pro specifikaci nutno upřesnit zda:
     - s kovovými pouzdry
     - s textilní výztuží
     - jen pryžová

Specifikace rozměrů mm

D d Rk Vd s
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POGUMOVANÉ STĚRAČE A LIŠTY

STĚRAČE                                                     katalogové označení: 2015

LIŠTY - DORAZY                                          katalogové označení: 2016

u  pogumování stíracích segmentů 
pro NC stroje

u  olejivzdorné dorazy krytů NC strojů

  FORNAX, spol. s r.o.   9



 10   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   11

HŘEBENY - VOLANT                                   katalogové označení: 2017

PALETY PRO PŘEPRAVU VOLANTŮ         katalogové označení: 2018

POGUMOVANÉ HŘEBENY

u  kompletní výroba přepravních kon-
tejnerů na volanty, popřípadě jiné 
automobilové dílce

u  pogumování hřebenů pro přepravní 
kontejnery na volanty, popřípadě jiné 
automobilové dílce



 10   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   11

PRYŽOVÉ SEGMENTY, TVAROVÉ VÝROBKY, UNAŠEČE

SEGMENTY                                                   katalogové označení: 2019

UNAŠEČE - TRANSPORTNÍ PRVKY          katalogové označení: 2020

u  výroba pryžových segmentů, tvaro-
vých dílů dle požadavků zákazníka

u  pryžové a pryžotextilní prvky doprav-
ních systémů (zemědělství, dřevo-
výroba, strojírenský a potravinářský 
průmysl)



 12   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   13

MEMBRÁNY                                                  katalogové označení: 2021

PŘÍSAVKY                                                     katalogové označení: 2022

MEMBRÁNY, PŘÍSAVKY

u  pryžové přísavky pro manipulační 
techniku

u  pryžové nebo pryžotextilní membrá-
ny dle požadavků zákazníka



 12   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   13

PRYŽOVÉ PRŮCHODKY A ZÁSLEPKY

PRŮCHODKY                                                katalogové označení: 2023

ZÁSLEPKY                                                   katalogové označení: 2024

u  pryžové průchodky kabelů, trubko-
vých systémů apod.

u  pryžové záslepky pto ukončení profi-
lů, chránění závitových děr aj.



 14   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   15

KRYTKY LOŽISEK                                        katalogové označení: 2025

VÍKA                                                              katalogové označení: 2026

PRYŽOVÉ KRYTKY, VÍKA

u  pryžová víka nádob a kuželové 
zátky

u  olejivzdorné krytky ložisek



 14   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   15

PRYŽOVÉ VÝLISKY

PRYŽOVÉ PUKY                                           katalogové označení: 2027

KROUŽKY                                                     katalogové označení: 2028

Specifikace rozměrů mm

D v jakost pryže

Specifikace rozměrů mm

D d jakost pryže



 16   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   17

HADICE                                                         katalogové označení: 2029

PŘÍRUBOVÉ HADICE, TRYSKY                  katalogové označení: 2030

PRYŽOVÉ HADICE A PŘÍRUBY

u  nutný výkres výrobku, nebo poptáva-
ný vzorek

Specifikace rozměrů mm

D d l jakost pryže



 16   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   17

POGUMOVÁNÍ VÁLCŮ LISOVÁNÍM

VÁLCE LIS                                                    katalogové označení: 2031

ODZRŇOVACÍ VÁLCE NA HROZNY            katalogové označení: 2032

u  dopravní válce pro důlní transportéry 
a strojní zařízení v dřevařském, tex-
tilním, potravinářském i grafickém 
průmyslu

u  pogumované válce určené pro mletí 
hroznů a ovoce

Specifikace rozměrů mm

D
gumy

d
kovu

l
kovu

l
gumy

jakost
pryže



 18   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   19

VÁLCE BANDÁŽ                                           katalogové označení: 2034

GUMOVÉ VÁLCE                                          katalogové označení: 2033

PRYŽOVÉ VÁLCE

u  pogumování válců a bubnů (doprav-
níkové, nanášecí, přítlačné …)

Specifikace rozměrů mm

D l jakost pryže



 18   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   19

DEZÉNOVÉ VÁLCE                                      katalogové označení: 2035

POGUMOVÁNÍ A VÝROBA DEZÉNŮ VÁLCŮ, LISOVANÁ KOLA

KOLA LISOVANÁ                                          katalogové označení: 2036

u  výroba dezénových válců na základě 
výkresové dokumentace zákazníka

u  lisování pryžových kol a pogumování 
kovových jader

u  pogumování kol SKF

Alternativou je lisování kol s ebonitovým 
středem  nahrazujícím kovové jádro 
(bruslová kolečka, manipulační vozíky, 
ostruhová kolečka na větroně…).



 20   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   21

KOLA BANDÁŽ                                             katalogové označení: 2037

KOLA BANDÁŽ, PÁSOVKOVÁ KOLA

PÁSOVKY                                                     katalogové označení: 2038

u  renovace pogumování kol ruční 
bandáží - vhodná pouze pro menší 
zatížení kol a pro kusové zakázky

u  renovace oplášťování oběžných kol 
pásových pil



 20   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   21

KOČÁROVÁ KOLA                                       katalogové označení: 2039

KOČÁROVÁ KOLA, PODAVAČE, SINUS KOLA

u  renovace pogumování kočárových 
kol a závodních bryček, lisování 
pojezdového běhounu kočárových 
kol (Exnar)

PODAVAČE                                                   katalogové označení: 2040

u  renovace pogumování podávacích 
koleček pro dřevařský průmysl, pogu-
mování Sinus kol velkých a malých 
(plecháčů)



 22   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   23

PRYŽOVÉ KOTOUČE - DISKY, POGUMOVANÉ KOULE

PRYŽOVÉ DISKY                                          katalogové označení: 2041

u  pryžové disky pro cukrovarský, naf-
tařský a zemědělský průmysl

POGUMOVANÉ KOULE                               katalogové označení: 2042

u  pogumování koulí čerpadel, lisování 
pryžových koulí pro vibrační síta

Specifikace rozměrů  a pryže

D jakost pryže



 22   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   23

MÍČKY NA MINIGOLF                                   katalogové označení: 2043

MÍČKY NA MINIGOLF, TVAROVÉ VÝROBKY

u  lisování a broušení míčků pro mini-
golf, rozlišené barvou, tvrdostí a od-
skokem

TVAROVÉ VÝROBKY                                   katalogové označení: 2044

u  olejivzdorná nádoba odstředivky 
pro zachycování nečistot



 24   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   25

PRYŽOVÉ HVĚZDICE, HŘEBENY, VIDLIČKY

HVĚZDICE                                                     katalogové označení: 2045

u  pryžové hvězdice pro zemědělské 
stroje

HŘEBENY, VIDLIČKY                                   katalogové označení: 2046

u  pogumované díly elektromontážních 
linek



 24   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   25

PRYŽOVÉ PODLOŽKY A RAZNICE

RAZNICE                                                       katalogové označení: 2048

u  renovace - pogumování raznic 
pro betonářský průmysl

PODLOŽKY DEKOR                                     katalogové označení: 2047

u  pryžové podložky s dezéném podle 
specifikace zákazníka



 26   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   27

SILENTBLOKY NA  AUTA  A  AUTODÍLY  NA  VETERÁNY

DÍLY NA AUTA                                               katalogové označení: 2049

u  výroba pryžových silentbloků dle 
specifikace zákazníka

AUTODÍLY NA VETERÁNY                          katalogové označení: 2050

u  výroba dle specifikace zákazníka



 26   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   27

PRYŽOVÉ PROFILY

PROFILY                                                        katalogové označení: 2051

u  pryžové profily dle specifikace zákaz-
níka, lisované v průběžných formách 
a délkách max. do 5 m

čtvercového průřezu obdélníkového průřezu

obdélníkového průřezu 
se sražením

lemového průřezu

půlkruhového průřezu kruhového průřezu



 28   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   29

PRŮLEZY

PRŮLEZY, TĚSNĚNÍ                                     katalogové označení: 2052

u  pryžová těsnění průlezů potravinář-
ských nádob



 28   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   29

PRYŽOVÉ RUKOJETI, SEGMENTY LAMEL, UPÍNACÍ PRVKY

PRYŽOVÉ RUKOJETI                                   katalogové označení: 2053

u  pryžové rukojeti, návleky dle specifi-
kace zákazníka

SEGMENTY LAMEL                                     katalogové označení: 2054

u  výroba pružných členů pro lamely 
postelí a upínacích prvků.



 30   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   31

PRYŽOVÉ NÁHRADNÍ DÍLY NA ZETOR

ND ZETOR                                                     katalogové označení: 2055

u  membrána sedačky

u  doraz kabiny velký

u  doraz kabiny malý

u  kroužek do závěsu

u  zarážka - zásuvka dveří

u  doraz

u  těsnění pod skleničku

u  profilový kroužek



 30   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   31

NÁHRADNÍ DÍLY NA MULTICAR

ND MULTICAR                                              katalogové označení: 2056

u  silentblok H – 9 – 11

u  silentblok F2 – 25 

u  silentblok FA1 – 30

u  pouzdro  L1 – 3

u  silentblok V3 – 12

u  pouzdrová pružina  L1 – 19.1 



 32   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   33

NÁHRADNÍ DÍLY NA AVII A LIAZ 

ND AVIA                                                         katalogové označení: 2057

ND LIAZ                                                         katalogové označení: 2058

u  zástěrka na Avie

u  tříděrový doraz

u  dvouděrový doraz

u  pouzdro

u  doraz dveří

u  ochranný štítek

u  řemenice třídrážková - renovace

u  řemenice dvoudrážková - renovace

u  středové uložení - renovace



 32   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   33

ZÁSTĚRKY RENAULT, OBRUČE NA ČINKY

ZÁSTĚRKY RENAULT                                  katalogové označení: 2059

u  výroba pryžových zástěrek - prašnic 
pro automobilový průmysl

u  možnost dvoufázového lisování (čer-
ný podklad, bílý nápis)

OBRUČE NA ČINKY                                     katalogové označení: 2060

u  výroba pryžových obručí pro činky



 34   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   35

PRYŽOVÉ PRSTOVÉ DESKY A PÁSY

PRSTOVÉ DESKY                                        katalogové označení: 2061

u  lisování pryžových prstových de-
sek pro různé typy pásů, určených 
pro sklízecí zemědělské stroje

PRSTOVÉ PÁSY                                           katalogové označení: 2062

u  výroba prstových pásů sklízecích 
zemědělských strojů na třídičky, 
kombajny na brambory apod.



 34   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   35

POGUMOVÁNÍ - BANDÁŽ ARMATUR A PÁSŮ

BANDÁŽ  ARMATUR                                    katalogové označení: 2063

u  ruční pogumování armatur, mořících 
van, omílacích bubnů, násypek …

BANDÁŽ  PÁSŮ                                            katalogové označení: 2064

u  výroba pryžových a pryžotextilních 
pásů pro menší dopravníky, cukro-
varské váhy (stroje Bates ...)



 36   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   37

PUR DÍLCE                                                    katalogové označení: 2066

SILIKONOVÉ VÝROBKY, PUR DÍLCE

SILIKONOVÉ VÝROBKY                              katalogové označení: 2065

u  lisování, oplášťování kovových jader 
PUR směsí dle specifikace zákazní-
ka (nutná forma pro lisování)

u  oplášťování jader a výroba dílců li-
tým materiálem PUR - Monothane 
v tvrdosti 20 až 100 ShA, který je 
charakteristický kompaktní bezbub-
linkovou strukturou (nutná licí for-
ma)

u  lisované výrobky ze silikonu dle 
specifikace zákazníka



 36   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   37

ZKUŠEBNÍ FIGURÍNA

ZKUŠEBNÍ FIGURÍNA                                  katalogové označení: 2067

u  výroba kaučukových zkušebních 
figurín určených k testování bezpeč-
nostních pásů. Předností je vysoká 
životnost a možnost přesné specifi-
kace těžiště figuríny. 

     Vývoj a výroba  figuríny byla oceně-
na na Mezinárodní výstavě v Púcho-
vě v roce 1994 Zlatou Intergumou.



 38   FORNAX, spol. s r.o.   FORNAX, spol. s r.o.   39

KOVOVÝROBA 

KONSTRUKCE A VÝROBA FOREM

u  gumárna je podpořena vlastní nástro-
járnou, kde vyrábíme lisovací formy 
pro technickou pryž a provádíme 
servis již hotových forem. 

     Na základě výkresu výrobku nebo 
vzorového kusu jsme schopni navrh-
nout řešení formy včetně její realiza-
ce

u  formy pro větší série, popř. tvarově 
náročné formy tepelně upravujeme, 
popř. provádíme konečné povrchové 
úpravy pro zvýšení životnosti a zlep-
šení kvality povrchu. Běžné dodací 
lhůty forem činí orientačně 3 týdny 
od data objednání.
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KOVOVÝROBA, VÝROBA ZÁLISKŮ, TRYSKÁNÍ, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ

u  výroba kovových zálisků na základě 
konkrétní specifikace zákazníka, ur-
čených pro dodatečné oplášťování 
pryží. Příkladem jsou polotovary 
silentbloků, kovová jádra válcových 
dopravníků …

u  kovová jádra před pogumováním 
vždy tryskáme a na přání zákazníka 
opatřujeme kovy povrchovou úpra-
vou (ZnCr, ...)

u  broušení pogumovaných válců, brou-
šení pogumovaných kočárových kol 
a oběžných kol pásových pil

KOVOVÝROBA 
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POUŽÍVANÉ SMĚSI

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY PRO POGUMOVÁNÍ

u  používané kaučukové směsi v tvrdos-
tech od 30 do 100 ShA, na bázi:

     NR                     CIIR
     NBR                   IR
     SBR                   AU
     EPDM                VMQ
     PTFE                 FPM
     CR                     CSM
     IIR                      YAU
     BIIR

u  používaný litý polyurethan typu Mo-
nothane v tvrdosti od 20 do 100 ShA 
a barvy dle specifikace zákazníka.








