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CONVEYOR BELT
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Spełnia 
najwyższe 
wyzwania!

 For the highest 
demands!
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Wiedzę można zdobyć. Ale na kompetencje trzeba sobie zapracować - codzienną  
pracą. Ponad 100 letnia historia firmy Sunkid udowadnia, że nie są to tylko puste   
słowa. Nasi klienci nas za to szanują.

Sunkid przenośnik taśmowy. 
Produkt oryginalny od roku 1996.

Dzięki doskonałej i praktycznej znajomości wszystkich składowych procesów łańcucha 
produkcyjnego i zebraniu produkcji pod jednym dachem staliśmy się światowym liderem 
w branży przenośników taśmowych. I to w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. 
Projektowanie, konstrukcja, produkcja i wykańczanie - wszystkie te procesy realizowane są 
w jednym zakładzie. Oznacza to, że nasi klienci od pierwszych konsultacji technicznych aż do 
odbioru technicznego obsługiwani są przez JEDNEGO konsultanta prowadzącego ich projekt. 
Filozofia taka kontynuowana jest również w ramach obsługi posprzedażowej.
Dzięki naszym 45 przedstawicielom dystrybucyjnym i handlowym, naszym 6 spółkom córkom, 
trzem zakładom produkcyjnym znaleźć nas można na całym świecie. Wszędzie oferujemy 
równie wysoką jakość obsługi.

Knowledge can be gained. Competence must be earned  - on a daily basis. We at Sunkid are 
aware of this fact and how important it is to our customers, both now and throughout the 
100-year history of our company.

The Sunkid conveyor belt. The Original since 1996.

What makes us the worldwide market leader in the area of the conveyor belt is competence 
and the ability to combine all the processes of the production chain  
under one roof. Both planning and design as well as production and finishing are  located 
on the same site. What this means for our valued customers is ONE contact from the 
very first meeting to the handing over of the keys. This relationship is continued throughout 
our after sales service and maintenance.
With the help of 45 sales and service partners worldwide, our six subsidiaries and 
three production sites we can offer an onsite service of the highest standard and on 
a global level.

3.000 zainstalowanych 
przenośników taśmowych w 

 60 krajach
45 przedstawicieli dystrybucyjnych 

i handlowych 
6 spółek córek

3 zakłady produkcyjne

3,000 conveyor belts in
60 countries

45 sales and trading partners
6 subsidiaries

3 production sites
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   Początkujący narciarze/ snowbordziści,  
szkółki narciarskie, stoki dla początkujących

    Rozwiązania logistyczne na terenach   
narciarskich (zimowe i letnie)

   Zastąpienie istniejących wyciągów orczykowych
   Zastosowania inne niż narciarskie   

(trasy zjazdowe saneczkarskie, inne jak  
snowtubing, inne modne sporty,...)

   Hale  zimowe zamknięte
   Skocznie narciarskie
   Imprezy okolicznościowe
   itd.

   Beginners skiing/snowboarding,   
ski school area, beginners‘ slopes

  Logistical solutions in ski resorts   
(winter as well as summer)

  Replacement of existing lifts
  Non-skiing (Snowtubing, sledging,   

trend sports equipment, ...)
  Indoor Halls
  Ski jumps
  Events
  etc.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FIELDS OF APPLICATION
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PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Doskonałe rozwiązanie na 365 dni w roku!
The right solution – 365 days of the year!

  Summer applications 
 (Summertubing, bikes,    
 bikeboards, karts, sledges, 
 Zibob, etc.)
  Golf courts
  Passenger transport in urban 

 applications

  Sezon letni (zjazdy na dętkach 
w lecie, trasy rowerowe,  
bikeboard, gokarty, saneczki, 
zibob, i inne)

  Pola golfowe
  Trasy suche
  Miejski transport osobowy

  Dry slopes
  Conveyor belts for whitewater 

 parks, attractions parks, 
 Flume Rides
  Material transport
  Handicapped people transport
  etc.

  Taśmociągi w parkach  
wodnych i rozrywki, zjazdów 
wdospadowych,

  Środek do transportu materiałów
  Środek transportu osób   

niepełnosprawnych
  itd.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FIELDS OF APPLICATION
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Maksymalna
długość do

400 m! 
Length of 

up to 400m!

Do maks. 2.500 osób/godz.   Up to 2,500 people per hour

Maks. nachylenie terenu do 25 %   Gradient of up to 25% Szerokość taśmociągu do 1200 mm   Conveyor belt width of up to 1,200 mm

Możliwość wysiadania z boku   Side exitsMożliwość korzystania przez cały rok   All year-round applications
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600 mm

750 mm

900 mm

1200 mm

PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Rodzaje powierzchni taśmy
Conveyor belt surfaces

± 5%

  POWIERZCHNIA TAŚMY BLUE EYE     CONTINUOUS BELT SURFACE BLUE EYE

Warstwa wierzchnia
Outer Cover

Blue Eye Dot
Blue Eye Dot

Warstwa nośna
Support Layer

Warstwa rozciągana
Traction Layer

POWIERZCHNIA TAŚMY RUFFTOP     CONTINUOUS BELT SURFACE RUFFTOP

Blue Eye & 
Rufftop

Dostępne cztery
szerokości taśmy!

Four selectable 
belt widths!

UKŁAD SEGMENTOWY    CHAIN 
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PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Napęd, wyjście i stacja przewojowa
Drive, Exit and Deflection

Długość
odcinkowa

Mammut do 2,5m!

Tension take-up 
of the Mammut unit 

up to 2.5 m!

OPATEN-
TOWANE!
Patented!

NAPĘD    DRIVE

Bęben napędowy  
powlekany gumą
Opcja Jumbo: Ø 600 mm
Rubberized drive drum   
Option: Jumbo ø 600 mm

Opcja: Obracające się
szczotki czyszczące
Option: Rotating Cleaning Brush

Wałek odginający
Deflection roller

Otwierane osłony
metalowe
Swing-out 
metal cover

Klapa awaryjna
Emergency flap

Klapa bezpieczeństwa
Safety flap

Fotokomórka 
Photoelectric 
safety switch

Terminal z przyciskiem uruchamiającym,
wyłącznikiem awaryjnym i układem diagnostycznym
Terminal with start, emergency stop and 
diagnostic system

Jednostka napędowa
otwierana
Liftable drive unit

OBSZAR WYJŚCIOWY     EXIT

Standardowe wyjście z przodu
Standard front exit

Możliwość wysiadania z boku
Side exit

Wyjście kombi
Combined exit

Poręcz
Handrail

Brama bezpieczeństwa
Security gatePoręcz

Handrail

AKTYWNA HYDRAULICZNA STACJA JUMBO (OPCJONALNA)     ACTIVE HYDRAULIC DEFLECTOR JUMBO (OPTIONAL) 

Kąt nachylenia
regulowany płynnie
Inclination angle 
continuously 
adjustable

Pompa
Hydraulic pump

Blacha
zabezpieczająca
(wyjmowana)
Metal pressure plate 
(removable)

Siłownik hydrauliczny 
(długość odcinka naciągania 1m)
Hydraulic cylinder (tension take-up 1m)

Pokrywy metalowe
Metal covers

Prędkość do 
1,2m/s regulowana

płynnie!

Speeds up to 
1.2 m/s; variable 

adjustment.

Opcja: Obracające się
szczotki czyszczące
Option: Rotating Cleaning Brush
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PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Segment środkowy
Middle segment

3 mm

12 mm

M20

1 2

SEGMENT ŚRODKOWY TYPU FLEX      MIDDLE SEGMENT TYPE FLEX

Wałek 
prowadzący
Lifting roller

Powierzchnia Super Slide
Super Slide surface

Wałek zwrotny z powłoką
z tworzywa sztucznego
Plastic return roller

Segmenty do 3m długości
Sections up to 
3 m in length

Pokrywa boczna
Side cover

Wytrzymałe połączenia
Strong connection

SEGMENT ŚRODKOWY TYPU G     MIDDLE SEGMENT TYPE G

Pokrywa boczna
Side cover

Profil aluminiowy
Aluminum profile

Powierzchnia Super Slide
Super Slide surface

Wałek zwrotny z powłoką 
z tworzywa sztucznego
Plastic return roller

Wałek prowadzący
Lifting roller

Segmenty do 
3m długości
Sections up to 
3 m in length

POKRYWA BOCZNA    SIDE COVER

Pokrywa metalowa (ocynkowana)
Metal cover (galvanized)

Włóknina ochronna
Snow fleece Śruba nastawcza

Tensioning screw

Profil aluminiowy
Aluminum profile

Taśma
Belt

Dwuteownik z tworzywa
H-plastic bar

Nakładka ochronna 
gumowa
Rubber cap
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PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Tunele Sunkid
Sunkid Galleries Na całym 

świecie działa ponad
20.000 metrów
tuneli Sunkid!

Nearly 12.43 miles 
(20,000 meters) of 
Sunkid Galleries 

installed worldwide.

Plandeki wejściowa 
i wyjściowa
Entry and exit 
tarpaulins

Łuki aluminiowe
Aluminum arches

Osłony z poliwęglanu o grubości 4-5 mm
Polycarbonate swing doors 4-5 mm thick

Opcja: Moduły fotowoltaiczne
Option: Photovoltaic panels

Wyjście awaryjne
Emergency exit

Plandeka zwijana
Tarpaulin (Roll-up)

Opcja: Panele drewniane
Option: Wood framework 

Opcja: Zadaszenie strefy wejściowej
Option: Covered entrance

Opcja: Drzwi wejściowe i wyjściowe
Option:  Entry and Exit doors

Opcja: Plandeki boczne
Option: Tarpaulin on sides

Opcja: Drzwi przesuwane
Option: Sliding door

Łuki aluminiowe
Aluminum arches

Opcja: Osłony blaszane
Option: Side paneling

JEDEN TUNEL, A TYLE MOŻLIWOŚCI

Elementy fotowoltaiczne, panele drewniane wysokiej jakości, 
osłonięte obszary wejściowe i wyjściowe i wiele innych zalet...
Liczne indywidualne możliwości wyposażenia tuneli wjazdowych 
umożliwiają ich dopasowanie do życzeń każdego klienta i uzyskanie 
optymalnych rozwiązań dla każdego celu zastosowania.

ONE GALLERY - MANY OPTIONS

Energy-saving photovoltaic solar panels, quality wood 
frames, secured entry and exit areas, and, and, and ...
The numerous additional equipment options for our 
galleries allow for individual customer specification and 
create optimized solutions for any application.

Opcja: Slow Speed
(instalacja również bez tunelu)
Option: Slow Speed 
(can be installed without 
gallery also)

Opcja: Ekran dotykowy
na ramieniu ruchomym
Option: Touch screen 
with swivel arm

Opcja: Zadaszenie 
strefy wyjściowej
Option: Covered exit
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PRZENOŚNIK TAŚMOWY / CONVEYOR BELT

Tunele Sunkid
Sunkid Galleries

Tunel i
taśmociąg z
jednej ręki!

Gallery & belt 
from one single 

source!

Tunel EVOLUS   Gallery EVOLUS Tunel EVOLUS z obudową drewnianą Gallery EVOLUS with wood frame

Tunel VARIOS   Gallery VARIOS

Tunel EVOLUS z modułami fotowoltaicznymi   Gallery EVOLUS with photovoltaic panels

Tunel DUPLEX   Gallery DUPLEX



we move. you smile.

Sunkid GmbH
A - 6460 Imst / Tirol
Industriezone 39
T:  +43.5412.68 131
F:  +43.5412.68 132
E: info@sunkidworld.com

www.sunkidworld.com
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