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Opis Techniczny 
 

 
 

Długości: od 6m wzwyż, przyrost o 3m. Obecnie najdłuższe urządzenie: Bottrop (Niemcy)  400m 

Prędkość: 0,15-0,7 m/sek. regulowana stopniowo (1,2 m/sek. możliwe po uzgodnieniu z urzędem) 
 

Przepustowość: 
Do 2.500 osób na godzinę przy 0,7m/s (możliwa większa przepustowość, zależnie  
od projektu) 

 Technologia łańcuchowa Technologia taśmy ciągłej 

Szerokość taśmy 
transportowej 

500 mm (600mm jako opcja) 600mm (750mm, 900mm, 1200mm opcja) 

Napęd przez Koła zębate Bęben 

Element nośny Łańcuch POM Powierzchnia taśmy Rufftop lub Blue Eye 

Bieżnia Listwy ślizgowe z tworzywa Powierzchnia ślizgowa inox 

Pochylenie max 
25 % 

(powyżej 25% możliwe po uzgodnieniu z SunKid)  
20 % 

(powyżej 20% możliwe po uzgodnieniu z SunKid)  
Max. odchylenie 
na segment 3m 

 

+/- 5 % 
 

+/- 2 % 

 
 
 

 
Charakterystyczny 
układ 
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Opis Techniczny 
 

 
 

 Element napędowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Dwuczęściowy element napędowy – wszystkie części cynkowane ogniowo 

−   stabilna rama zewnętrzna 

 − część wewnętrzna - z wałem napędowym, łożyskami, motoreduktorem i szczotką 
czyszczącą - może zostać łatwo odchylony za pomocą śruby o 1m dla potrzeb 
serwisu i konserwacji (standard przy łańcuchu, taśmie ciągłej 3,0 kW, 5,5 KW,  
7,5 KW, 11kW (bęben 350), 2,2 KW jako opcja)) – brak przy taśmie ciągłej  
o szerokości 750mm, 900mm, 1.200mm) 

•  Przy taśmie ciągłej obrotowa szczotka czyszcząca z własnym motoreduktorem  
(od 15 KW standard, 2,2kW-11kW opcja). W razie potrzeby może być załączana lub 
odłączana. Przy przeciążeniu (np. oblodzeniu) szczotka odłącza się automatycznie  
i nie ulega zniszczeniu. 

•  Bęben napędowy pokryty gumą w celu łatwego czyszczenia 
•  Obustronne osłony metalowe z białą włókniną, ryglowane dokładnie złączami 

zatrzaskowymi. Osłony można łatwo odchylać dzięki zawiasom. 
•  Wysokiej jakości motoreduktory (np. ABB, Nord). Moc silnika zależna od długości, 

pochylenia i obciążenia. 
•  Dostęp ze wszystkich stron dla potrzeb serwisu i konserwacji 
•  Przestronna platforma do wysiadania którą można dopasować do kształtu terenu. 

Równocześnie pozwala na łatwy dostęp do skrzyni w celu oczyszczenia i konserwacji. 
•  E-Box jest zamontowany z boku, powyżej poziomu śniegu, aby zapewnić łatwy dostęp 
•  Elementy napędu montowane są na mocnych stopkach o regulowanej wysokości 

(350 mm lub opcjonalnie 500 mm) 
•  Zamknięta powierzchnia, bez szczelin 
•  Bęben napędowy taśmy ciągłej (Ø 180mm do Ø 600mm w zależności od mocy napędu) 

Średnica bębna 600mm ma następujące zalety: 

- Dłuższa żywotność taśmy 

- Mniejsze ryzyko poślizgu taśmy (większy kąt opasania) 
•  Mocne koła zębate POM napędu łańcucha – przez to maksymalne połączenie  
   dociskowe – brak poślizgu 
•  Wyprofilowana zabezpieczająca pokrywa łącząca przy wejściu na taśmę przenośnika  

     w klasie bezpieczeństwa 4! 
•  Zdejmowana osłona PE pokrywy łączącej z wyfrezowaną szczotką, która zapobiega 

ześlizgnięciu przy wysiadaniu 
•  Fotokomórka zabezpieczająca przy wejściu na taśmę z technologią „nadajnik-

odbiornik“, dającą bardzo dużą siłę przebicia i możliwość łatwego ustawienia.  
Min. klasa bezpieczeństwa 3. 

•  Osłona PE fotokomórki wygląda ładnie i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo 
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Opis Techniczny 
 

 
 

Element zwrotny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standard – zwrotnica dla łańcucha Standard-zwrotnica dla taśmy ciągłej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwrotnica "Jumbo" dla taśmy ciągłej Zwrotnica "Mammut" dla taśmy ciągłej 

 

 
• Cała konstrukcja stalowa jest ocynkowana ogniowo 
• Przestronna platforma do wsiadania z białą włókniną, którą można dopasować  

do kształtu terenu. Równocześnie umożliwia łatwy dostęp dla potrzeb serwisu  
i konserwacji. 

• Zamknięta powierzchnia, bez szczelin 
• Bardzo dobry dostęp do wszystkich zespołów (boczne płyty można łatwo  
   zdemontować) 
•  Obustronne osłony metalowe z białą włókniną, ryglowane dokładnie złączami 

zatrzaskowymi. 
 

Technologia łańcuchowa: 
• Zwrotnica standardowa (do 111m) – napinanie poprzez ściągacze gumowe 
• Zwrotnica "Jumbo" (od 111m) – dodatkowe gumy napinające, mechanizm zamachowy,  
    większa droga napinania, automatyczna kontrola napięcia taśmy przez sterowanie 

 
Technologia taśmy ciągłej: 
• Zwrotnica standardowa (do 111m) – napięcie taśmy poprzez 2 śruby regulacyjne 
• Zwrotnica "Jumbo" (od 111m) - hydrauliczna stacja napinająca, mechanizm z kołem 

zamachowym dla spokojnego ruchu taśmy, ustawiany poziom wejścia 
• Zwrotnica "Mammut" (od 200m) - aktywna hydraulika 
• Automatyczna kontrola napięcia taśmy przy taśmie ciągłej (od 5,5 KW) 
• Standardowa instalacja przeciwoblodzeniowa (stały zgarniak lodu na bębnie, pług, 

który stale utrzymuje wewnętrzną stronę taśmy wolną od śniegu 
• Gumowa powierzchnia bębna zwrotnego wykonana metodą wulkanizowania 

gwarantuje bardzo długą żywotność. Bardzo wysoki współczynnik tarcia gumy  
i stożkowy kształt walca umożliwiają szybkie i długotrwałe ustawienie taśmy 
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Elementy  

pośrednie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cała konstrukcja stalowa jest ocynkowana ogniowo 
• Budowa modułowa – segmenty o długości 3m  
• Element nośny typu Flex wykonany jako system modułowy – rusztowanie + wysuwany 

stelaż elementu przesuwnego + zdejmowane boczne osłony – tym samym prosty 
montaż i łatwy dostęp dla potrzeb konserwacji i serwisu 

• Boczne osłony z listwą uszczelniającą zapobiegają przedostaniu się śniegu w obszar  
   dolnej taśmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prowadzenie taśmy wbudowane w boczne aluminiowe osłony. Dzięki temu małe boczne 

   tarcie, wysoka odporność na zużycie i brak opóźnienia przy zmianach temperatury 
• Masywne, regulowane (350mm i opcjonalnie 500mm) stopki dla dopasowania 

wysokości i zniwelowania nierówności terenu 
• Zamknięta powierzchnia, bez szczelin, z dopasowanymi krawędziami 

• Obustronne, solidne (30cm) metalowe kładki z białą włókniną. 
Biała włóknina ma następujące zalety: 

o można z niej bardzo łatwo usunąć śnieg i lód 
o wyjątkowo wytrzymała na działanie krawędzi nart, itd. 
o stanowi doskonałe oparcie do chodzenia lub wejścia/zejścia na bok  

         ze sprzętem narciarskim 

o nie nagrzewa się, tzn. śnieg się nie topi i potem nie zamarza 
• Solidne zamocowanie bocznych kładek poprzez 2 śruby (w typie Flex 3 śruby) 
• Opcjonalnie odchylane boczne kładki w dwóch częściach – jedna część ustalana  

3 śrubami, druga część odchylana na solidnym zawiasie – przez to bardzo łatwy  
i szybki dostęp dla potrzeb serwisu i konserwacji. Działa również wtedy, gdy na 
bocznych osłonach leży śnieg i lód. 
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• Do zewnętrznej krawędzi bocznej kładki przymocowany jest próg pionowy 

wysokości 8,5 cm z białą włókniną – zapewnia doskonałe połączenie ze śniegiem  
i zapobiega topieniu się śniegu w tym obszarze 

• W przypadku ciągłej taśmy przenośnika wysokiej jakości powierzchnia ślizgowa inox 
   z rolkami ślizgowymi (od 90m) w celu redukcji współczynnika tarcia. Element przesuwny 
   wykonany z głęboko tłoczonymi otworami napowietrzającymi – przez co nie jest możliwy 
   „efekt zasysania“. 
• W przypadku łańcuchów szyny ślizgowe z tworzywa sztucznego zapewniają minimalny 
   współczynnik tarcia i zużycie 
• Ruch wsteczny taśmy w przypadku taśmy ciągłej poprzez rolki ruchu wstecznego. 

Rolki prowadzące ruchu powrotnego z powłoką z tworzywa sztucznego – co 
zapobiega gromadzeniu się śniegu i lodu na walcach. Boczne prowadzenie przez 
szczęki z tworzywa sztucznego. 

• Ruch wsteczny łańcucha poprzez wahliwe szyny ślizgowe z tworzywa sztucznego. 
Boczne prowadzenie przez szczęki z tworzywa sztucznego 

• Elementy pośrednie typu Flex wykonane jako konstrukcja rurowa, pozostają sztywne  
   również wtedy, gdy podłoże się poddaje 
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• Ciężka konstrukcja, nadaje się do wielokrotnego montażu i demontażu (typ Flex) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Część dolna konstrukcji segmentu środkowego jest otwarta – przez co nie jest możliwe 
   zbieranie się lodu lub wody 

 
• Przejścia pomiędzy segmentami pośrednimi są dokładnie zamknięte profilami gumowymi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Połączenie „wpust – pióro“ części pośrednich. Dzięki temu segmenty pośrednie mogą 
być optymalnie dopasowane do terenu oraz można wyregulować maksymalne 
dopuszczalne odchylenie dla jednego segmentu (typ Flex) 
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Element  Taśma ciągła – Powierzchnia Rufftop 
transportujący  

 
 

 
 

Taśma ciągła – powierzchnia Blue Eye 

Wysokiej jakości standardowa taśma  
transportowa o szorstkiej powierzchni z grubymi 
wypustkami, profil o głębokości ok. 2,5 mm 
•  Naturalna guma (nie PVC) 
•  3 do 4 przekładek,  

całkowita grubość od 6,4 -10mm 
•  Odporność na niską temperaturę do – 40°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalnie przez SunKid zaprojektowana  
i wyprodukowana we własnym zakładzie 
specjalna taśma transportowa 
•   Twarda i gładka taśma bazowa 

z naturalnej gumy 
•   Z miękkimi, naniesionymi przez wulkanizację   

modułami zabierakowymi (mają specjalny  
kształt i układ na taśmie) 

•   3 do 4 przekładek, dzięki temu normalne 
naprężenia niszczące wynoszą 400 
N/mm (możliwe do 800N/mm) 

•   Całkowita grubość 7 -10mm 
•   Odporność na niską temperaturę do – 40 °C 
 

 
Znacznik Blue Eye  

Okładka nośna 

Przekładka 

      Okładka bieżna

 

Łańcuch  

 
 
 
Taśma transportowa z wysokiej jakości 
polyacetalu, składająca się z połączonych 
razem pojedynczych modułów. Specjalne 
gumowe moduły zabierakowe zapewniają 
optymalne własności transportowe. 
Maksymalne połączenie dociskowe 
poprzez napęd na koło zębate, dzięki 
czemu nie ma poślizgu przy napędzie. 
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Opis Techniczny 
 

 
 

Układ elektryczny • E-Box jest zamontowany boku, powyżej poziomu 

śniegu, przez co jest łatwiejszy dostęp 

• Pokrowiec z pianki wygląda dobrze i jest 
funkcjonalny 

• E-Box jest wykonany jako przenośny, aby  
w razie potrzeby szybko go wymienić lub 
serwisować i konserwować w warsztacie 

• Zastosowano komponenty bardzo wysokiej 
jakości, jak np. przemiennik częstotliwości ABB 
(dostępny na całym świecie i również jeszcze 
przez wiele lat będzie dostarczany jako część 
zamienna) 

• Wszystkie bezpieczniki i komponenty sterowania 
są wymienne (wymiana bez narzędzi) 

• Szafa sterownicza jest podgrzewana 
• Bezpieczny obwód prądu 24 V 

 
• Wykonanie według standardów bezpieczeństwa powyżej poziomu nakazanego 

urzędowo, tak np. wyłącznik awaryjny odpowiada kategorii bezpieczeństwa 4  
wg EN954-1. Wszystkie podzespoły pętli zabezpieczającej są stale sprawdzane 
sygnałem testowym pod kątem wystąpienia uszkodzenia. 

• Elektroniczny system wykrywania uszkodzeń do szybkiego i pewnego wykrywania 
przyczyn wyłączeń. Zastosowano technikę LED w celu jak najlepszej widoczności, 
również przy bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi i o bardzo długiej 
żywotności. Opcjonalnie instalowane nie tylko na skrzynce rozdzielczej, ale także  
w innych miejscach. 
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Urządzenia 
zabezpieczające 

 
• Wyłącznik awaryjny w obszarze wsiadania 
• Wyłącznik awaryjny w obszarze wysiadania 

(kolejne wyłączniki awaryjne mogą być dostarczone opcjonalnie) 
• Tysiąckrotnie sprawdzona zabezpieczająca pokrywa łącząca przy wejściu na taśmę. 
    Odpowiada klasie bezpieczeństwa 4. 
•  Fotokomórka zabezpieczająca przy wejściu na taśmę z technologią „nadajnik-

odbiornik“, dającą bardzo dużą siłę przebicia i możliwość łatwego ustawienia.  
Klasa bezpieczeństwa 3. Staranna osłona PE elementów fotokomórki. 

 

 
 

 
• Automatyczna kontrola napięcia taśmy transportowej w stacji zwrotnej 
• 110 % kontroli nadmiernej prędkości 

 
Homologacja 

 

 
• Rozporządzenie o bezpieczeństwie maszyn 2010 – MSV 2010 
• Dyrektywa 2006-42-EG („Dyrektywa maszynowa“) 
• Rozporządzenie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2006 – EMVV 2006 
• Dyrektywa EMV 2004/108/EG 
• Rozporządzenie o urządzeniach zasilanych niskim napięciem 1995 (NSpGV 1995) 
• Dyrektywa UE 2006/95/EG - Urządzenia niskiego napięcia 

• Dyrektywy w sprawie budowy i eksploatacji przenośników taśmowych dla narciarzy, 
wydane przez TÜV Bayern, urzędy Austrii i IKSS Szwajcaria 

• EN ISO 12100 - Bezpieczeństwo maszyn - podstawowe terminy, ogólne zasady  
   projektowania 
• EN 61000-6-3 - EMV, Normy ogólne, emisja zakłóceń część 6-3 
• EN 61000-6-1 - EMV, Normy ogólne, odporność na zakłócenia część 6-1 
• EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn 
• EN ISO 13849-1 - Bezpieczeństwo maszyn - elementy systemów sterowania związane  

z bezpieczeństwem 
• EN 61496-1 - Bezpieczeństwo maszyn - elektroczułe wyposażenie ochronne 

•  Projekt prEN15700 - Bezpieczeństwo przenośników taśmowych dla sportów zimowych  

   lub rekreacji 
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SunKid 
Innowacje: 

• 1996 – SunKid projektuje pierwszy przenośnik taśmowy, kładziony bez fundamentu  
    bezpośrednio w śniegu, transportujący ludzi 
• 1996 – SunKid stosuje jako pierwszy producent na świecie łańcuch z tworzywa 

sztucznego do transportu ludzi 
• 1999 – SunKid projektuje i instaluje jako pierwszy producent fotokomórkę do identyfikacji 

przy wchodzeniu na przenośnik taśmowy 
• 2001 – SunKid projektuje rewolucyjną powierzchnię taśmy ciągłej „Blue Eye“. Produkcja 

na zbudowanych przez siebie maszynach w zakładzie Bruckschlögl-Bad Goisern 
• 2001 – SunKid instaluje jako pierwszy producent przenośnik taśmowy na polu golfowym 
• 2002 – SunKid projektuje jako pierwszy producent zadaszenie dla przenośników taśmowych,     
    tzw. SunKid Galerie  
• 2003 – SunKid projektuje pierwszy przenośnik taśmowy o szerokości 1200mm 
• 2004 – SunKid dostarcza jako pierwszy producent zdalne sterowanie radiowe  
     dla przenośników taśmowych 
• 2004 – SunKid instaluje jako pierwszy producent system diagnozy uszkodzeń  

przenośników taśmowych 
• 2004 – SunKid dostarcza jako pierwszy producent regulację dostępu do przenośników  
   taśmowych 
• 2005 – SunKid projektuje jako pierwszy producent nową filozofię wysiadania „SunKid 

promieniowe wysiadanie na bok“ - OPATENTOWANE 
• 2005 – SunKid rozważa jako pierwszy producent przechowywanie przenośników 

taśmowych latem. W tym celu rozwija przedsięwzięcie pod nazwą „Typ G – letnie 
składowanie“ 

• 2006 – SunKid realizuje jako pierwszy producent system pozwalający na komunikację  
i sterowanie poprzez SMS wysyłany z urządzenia do użytkownika i odwrotnie 

• 2007 – SunKid instaluje jako pierwszy producent przenośnik taśmowy o długości 132m,  
    8m nad ziemią na własnym systemie wsporników 
• 2008 – SunKid instaluje jako pierwszy producent przenośnik taśmowy o długości 400m i 

prędkości 1,2 m/sek. 
• 2008 – SunKid jako pierwszy producent wykonuje swoje urządzenia według projektu  
   normy EN15700 
• 2009 – SunKid oferuje jako pierwszy producent wymienną ścieralną warstwę  

z tworzywa PE, która została zaprojektowana szczególnie do wykorzystania 
przenośników taśmowych latem – SunKid Super Slide 

• 2010 – SunKid instaluje jako pierwszy producent przykrycie w różnych wariantach 
wzorów (drewno, pomarańczowy poliwęglan, podwójne galerie, zadrukowana folia, 
włókno szklane, itd.) – kreatywność nie ma granic… 

 
… i SunKid pozostanie innowacyjny … 
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Ogólnie: • SunKid może jako jedyny oferować rzeczywiście szeroki asortyment z zakresu  

technologii przenośników taśmowych: 
o różne technologie – łańcuchy, taśmy ciągłe 
o różne powierzchnie – Blue Eye, Rufftop, łańcuchy 
o różne wykonania – typ G, typ Flex 
o różne szerokości – 500mm, 600mm, 750mm, 900mm, 1.200mm 

• Wszystkie urządzenia SunKid zostały po tysiąckroć wypróbowane w praktyce na całym  
   świecie. W hali zakładowej przy +25°C i w suchym pomieszczeniu wszystko działa,  
   ale co się dzieje przy – 35°C w śnieżycy? 
• Przywództwo na rynku światowym – 2.200 urządzeń w 45 krajach i ponad 100 km 

długości transportowej 
• Ponadto otrzymujemy corocznie opinie od 2.300 klientów, które z kolei wpływają na 

rozwój – to już 16 generacja technologii SunKid! 
• Szybki serwis bezpośrednio na miejscu – w Austrii i Niemczech jest na przykład  
    6-ciu techników, cały rok tylko do montażu i serwisowania urządzeń 
• Na świecie renomowani partnerzy w sprzedaży i serwisie w każdym kraju,  

z magazynem części zamiennych 
• Klient SunKid jest zawsze na bieżąco (patrz innowacje) 
• SunKid jest w 100% skupiony na przenośnikach taśmowych. To jest nasz główny 

biznes. Nie zajmujemy się tym "tylko przy okazji". 
• Przywództwo od 16 lat – SunKid może jako pierwszy producent uruchamiać  
   certyfikowane urządzenia w A, D, CH, F, USA, CAN, KOR, Japonii i Andorze.  
   SunKid jest bezpośrednio zaangażowany w komisji roboczej do opracowania normy UE  
    dot. przenośników taśmowych EN15700. SunKid jako pierwszy producent buduje swoje 
   urządzenia właśnie wg tej normy 
• SunKid jako jedyny producent ma własne centrum badawcze, które 365 dni w roku  
   dba o dalszy rozwój (np. komora chłodnicza 10mx3,0mx2,5 m z temp. do -30 °C) 

 
Przyjedźcie Państwo do nas do Bad Goisern lub do Imst i obejrzyjcie sobie wszystko! 
Serdecznie zapraszamy! 

 

 
 

 


