
GUOLIAI ŽEMĖS ŪKIUI
*Guoliai su dvigubu,arba trigubu sandarinimu-skirti sudė-

tingoms darbo sąlygoms.Dėl jų konstrukcijos ir spec.sandarini-
mo-dulkės ir žemės nepatenka į guolio vidų ir tai įtakoja guolio 
darbo ilgaamžiškumą.

*Guoliai –nereikalaujantys papildomo tepimo.
*Guolių korpusai
*Uždari guolių mazgai,skirti žemės ūkiui (kultivatoriams, 

kombainams, traktoriams)
*Spec. guoliai

SPEC. RIEBOKŠLIAI ŽEMĖS ŪKIUI
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UAB „Dagmita“ – 2000 m. įkurta įmonė, veikianti Lietuvoje, Baltijos šalyse, atstovaujanti 
pasaulyje pripažintus gamintojus, kurios pagrindinė veikla – didmeninė prekyba ir  
techniniai sprendimai pramonei ir žemės ūkiui. 
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DIRŽAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI
Svarbią vietą žemės ūkio mašinose (javų nuėmimo kombai-

nai, šakniavaisių nuėmimo mašinos, sandėlių įrengimai) užima 
pavarų diržai.

Mūsų siūlomi diržai pasižymi atsparumu naftos produktams, 
dideliu atsparumu dilimui, atlaiko didelius apkrovimus,bei 
greičius ir pulsuojančius jėgos perdavimus-gali dirbti plačioje 
temperatūrų gamoje.

Diržai yra lankstūs , antistatiniai.
Parenkame pavarų diržus visiems javų nuėmimo kom bai-

nams,vadovaujantis kombainų kataloginiais numeriais (Dron-
ningborg, New Holland, Claas, Sampo, Volvo, John Deere, Mas-
sey Ferguson, Fortschritt, Laverda, Case, Deutz-fahr).

GUMINĖS TRANSPORTERINĖS JUOSTOS
Plačiausiai naudojamos bendros paskirties juostos, jos skirtos dirbti aplinkoje kur oro tempe-

ratūra svyruoja nuo -45C iki + 60C.
Juostą sudaro karkasas -aplietas guma.Karkasas susideda iš kelių sluoksnių sintetinio arba 

kombinuoto audinio (medvilnė + lavsaniniai siūlai).
Sintetinio audinio pagrindas – poliamidas (P) arba poliesterio-poliamido (EP) pluoštas.
Transporterinės juostos paviršius gali būti lygus  (produkto transportavimas iki 20 laips) arba 

su profiliu (produkto transportavimas nuo 20 – 40 laips.)
Juosta gali būti apgumuota iš abiejų pusių arba vienpusio apgumavimo.
Gaminame ir remontuojame diržus visiems ruloniniams presams: Class, Masey Ferguson, Jonh 

Deere, Ferabolli, New Holand, Velger, Gehl, Hesston, Case, Vicon.

KONVEJERINĖS JUOSTOS IŠ PVC (POLICHLORVINILO) IR PU (POLIURETANO)
Šių juostų pagrindą sudaro kordas – poliesterinis audinys, vienas ar keli jo sluoksniai padengti 

PVC arba PU.
Šios medžiagos suteikia juostoms tvirtumą, atsparumą smūgiams ir nutrūkimams.Juostų darbinė 

temperatūra yra nuo – 10C iki + 90 C.
PVC juosta – atspari gyvulinės ir augalinės kilmės riebalams.
PU juosta – atspari visų rūšių riebalams, trinčiai ir abrazyvinėms medžiagoms.
Gaminame juostas visoms pramonės šakoms ir žemės ūkiui, įvarių produktų transportavimui 

(duonos kepyklose, kulinarijoje, konditerijoje, žuvies perdirbimo, medžio apdirbimo, daržovių ir 
vaisių perdirbimo cechuose ir t.t). 

Gaminame juostas javų nuėmimo kombainų rapso stalams, pašarų dalintuvams, vadovaujan-
tis kliento matmenimis.

GRANDINĖS ŽEMĖS ŪKIUI
Grandinės yra skirtos produktų transportavimui ir galios 

perdavimui.
Pavarų grandinės yra plačiai naudojamos transporto prie-

monėse, kėlimo – transportavimo įrenginiuose, žemės ūkio 
technikoje (javų nuėmimo kombainų elevatorių grandinės, 
nuožulnios kameros grandinės, ruloninių presų grandinės ir 
t.t.) medžio apdirbimo įrenginiuose , energetiniame ūkyje ir kt.

ŽVAIGŽDUTĖS ŽEMĖS ŪKIUI

KLIJUOJAME NEŠANČIUS PROFILIUS IR KREIPIANČIASIAS    •    JUNGIAME JUOSTAS KARŠTU (VULKANIZAVIMO) IR MECHANINIU BŪDU    •    ATLIEKAME SERVISO DARBUS (JUOSTŲ KLIJAVIMAS IR REMONTAS) KLIENTŲ GAMYBINĖSE PATALPOSE


