
Profesjonalne produkty dla przemysłu wydobywczego
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Firma MAS Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjno-handlową nieprzerwanie od 
roku 1990. 
Ciągłe budowanie pozycji na rynku oraz poszerzanie oferty towarowej, a co za 
tym idzie pozyskiwanie szerokiego grona klientów, skutkuje corocznymi obrotami 
przekraczającymi 600 mln zł.
Jednym z ważniejszych segmentów rynku, w którym zaangażowała się firma jest 
sektor wydobywczy węgla, miedzi i innych kopalin, dla którego dostarczamy kilkaset 
produktów oraz realizujemy różnego rodzaju usługi.
MAS Sp. z o.o. jest między innymi producentem dołowych agregatów sprężarkowych, 
mobilnych wiertnic ścianowych, bezobsługowych stacji przesypowych oraz systemów 
czyszczących taśmy przenośnikowe. Produkty te są użytkowane przez wiodące firmy 
wydobywcze w kraju oraz są przedmiotem eksportu. 
Inżynierowie zatrudnieni w MAS Sp. z o.o. są twórcami wielu patentów i wzorów 
użytkowych.
W niniejszej broszurze pragniemy przedstawić wybór tych produktów, które 
bezsprzecznie zostały zweryfikowane w swej użyteczności przez ich wieloletnie 
wykorzystywanie w skrajnie trudnych warunkach zakładów wydobywczych.

MAS
O FIRMIE

Proponowane przez nas rozwiązania dla sektora górniczego kładą szczególny 
nacisk na bezpieczeństwo, nowoczesność rozwiązań, ergonomię i efektywność 
podczas wykonywanych prac. Naszym fundamentem jest kompetentna 
kadra posiadająca ogromne doświadczenie górnicze, które przekłada 
się na innowacyjne rozwiązania w tym sektorze. Jesteśmy nowoczesnym 
przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku dóbr inwestycyjnych 
zaopatrzeniowych, postrzeganym jako wiarygodny partner handlowy. 

DZIAŁ GÓRNICZY Dedykowany dla przemysłu 
wydobywczego Dział Górniczy 
zapewnia profesjonalne 
wsparcie, doradztwo 
i szybką reakcję na potrzeby 
wymagającej branży.
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Firma Özer Konveyör Band została założona         
w 1976 roku. Obecnie jest jednym z wiodących 
producentów  taśm tkaninowo – gumowych             
i taśm z linkami stalowymi. Dzienna produkcja 
w fabryce Özer Konveyör Band to około 3.000 
metrów taśm różnego rodzaju. Poza Europą 
taśmy są eksploatowane również w wielu 
miejscach w Afryce, Azji i Ameryce. Roczna 
wielkość eksportu taśm to ok. 50 tys. m2. Oprócz 
taśm przenośnikowych drugim podstawowym 
produktem firmy  Özer są różnego typu tkaniny 
techniczne, wykorzystywane do produkcji taśm 
przenośnikowych.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

Firma MAS Sp. z o.o. jest 
wyłącznym dystrybutorem 
w Europie producenta taśm 
przenośnikowych Özer 
Konveyör Band, Turizm 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.  



PRZENOŚNIKOWE
TAŚMY
TRANSPORT UROBKU

 » Przemysł górniczy podziemny, odkrywkowy, 
surowców mineralnych

 » Przemysł energetyczny, hutniczy, chemiczny              
i papierniczy

 » Inne sektory przemysłu

TAŚMY PRZENOŚNIKOWE TKANINOWO - GUMOWE 
WIELOPRZEKŁADKOWE
W swojej ofercie posiadamy taśmy ogólnego zastosowania, taśmy odporne na temperatury, taśmy 
trudnozapalne i taśmy trudnopalne.

Każda taśma przenośnikowa tkaninowo – gumowa składa się z rdzenia 2, 3, 4 lub 5 przekładkowego, 

wykonanego z tkaniny typu EP poliestrowo-poliamidowej (E - poliester po osnowie, P - poliamid po 

wątku) pokrytej międzyprzekładkową mieszanką frykcyjną, gumowych okładek: nośnej i bieżnej oraz 

obrzeży o minimalnej grubości 2+2 [mm]. Wytrzymałość wzdłużna taśm w zakresie od 630 do 3150 

kN/m, szerokość od 650 do 2000 mm.  Istnieje możliwość wmontowania w rdzeń taśmy lub w okładki 

transponderów typu TRID-03, będących elementem systemu monitorującego taśmę, który ma na celu 

identyfikację i/lub kontrolę taśmy Liczba przek adek 2 3 4 5

Typy ta m 

(Wytrzyma o  
wzd u na w kN/m)

630, 800, 1000, 
1250

800, 1000, 
1250, 

1400, 1600

800, 1000, 
1250, 1400, 
1600, 1800, 
2000, 2500

1000, 1250, 1600, 
1800, 2000, 2500

Zakres szeroko ci 
(mm)

650 ÷ 2000
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ZASTOSOWANIE

• taśmy zwykłe (ogólnego przeznaczenia), klasa okładek H, D, L.
Przeznaczone są  do transportu odbywającego się w środowisku o temperaturze w zakresie od 
-25 °C do +60 °C materiałów sypkich, nadkładu, surowców mineralnych, kruszyw, materiałów  
w kęsach lub opakowaniach. Spełniają wymagania normy PN-EN 14890:2013-06.
Zastosowanie: 
Kopalnie odkrywkowe, budownictwo, przemysł hutniczy, chemiczny, papierniczy, cementownie, 
porty, budownictwo, rolnictwo.

 
• taśmy trudnozapalne, klasa okładek K.

Przeznaczone są do pracy w obiektach o zwiększonym zagrożeniu pożarowym na powierzchni. 
Spełniają wymagania norm PN-EN 14890:2013-06 oraz PN-EN 12882:2015-09.
Zastosowanie:
Elektrownie węglowe, elektrociepłownie, przemysł nawozów mineralnych, składy węgla.

• taśmy odporne na ciepło, T120, T150, T180, T200
Przeznaczone są do transportu materiałów o temperaturze powyżej 100 °C.
Zastosowanie: 
Koksownie, huty, cementownie. 

 
• taśmy trudnopalne, klasa okładek L, V.

Przeznaczone są do pracy pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego i rudy miedzi.
Spełniają wymagania norm:
PN-EN ISO 22721:2009 oraz PN-EN ISO 14890:2013-06 w zakresie parametrów gumy okładkowej 
i budowy taśm, PN-EN 14973:2016-01 w zakresie  bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego             
A, B1, B2 i C2 oraz PN-EN ISO 12882:2015-09 dotyczące kategorii bezpieczeństwa 1, 2A, 2B, 3A, 
3B, 4A, 4B, 5A, 5B i 5C.
Zastosowanie: 
Podziemne zakłady górnicze.

Taśmy uzyskały dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach do stosowania                                                         
w podziemnych zakładach górniczych.

OFERTA TAŚM OBEJMUJE



TAŚMY PRZENOŚNIKOWE Z LINKAMI STALOWYMI ST ZWYKŁE 
(OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA) ORAZ TRUDNOZAPALNE 

Taśmy zbudowane są z rdzenia składającego się z ułożonych wzdłużnie linek stalowych ocynkowanych, 

na przemian lewo i prawoskrętnych, zawulkanizowanych w specjalnej gumie rdzeniowej oraz okładek 

i obrzeży gumowych.

Właściwości wytrzymałościowe taśmy zależą od średnicy i liczby linek w przekroju taśmy. Parametry 

okładek i konstrukcje taśm są znormalizowane i określają je normy PN-EN ISO 15236-1, -2, -3.

Klasy okładek gumowych: H, D, L, K.

Oferujemy również taśmy ST ze wzmocnieniami poprzecznymi metalowymi lub tkaninowymi.

Taśmy z linkami stalowymi przeznaczone są do transportu materiałów sypkich o szerokiej granulacji 

od najdrobniejszych do dużych brył w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Szczególnie przydatne 

na długich magistralach transportowych, gdzie wymagana jest duża odporność na wydłużanie się 

taśmy i tym samym jej żywotność.

 » Przemysł wydobywczy węgla brunatnego, siarki, 
surowców ceramicznych

 » Transport rud surowców mineralnych o dużych 
rozmiarach i ostrych krawędziach

ZASTOSOWANIE

• większa wytrzymałość na rozciąganie przy mniejszych dopuszczalnych średnicach bębnów
 
• około pięciokrotnie mniejsze wydłużenia względne, umożliwiające budowę długich 

przenośników 

• znacznie mniejsze wydłużenie trwałe

• możliwość stosowania głębokiej niecki

• większa trwałość taśm

• niższe koszty konserwacji i napraw
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• Przeznaczone do transportu materiałów sypkich o dowolnym uziarnieniu

• Taśmy mogą być łączone: mechanicznie, metodą wulkanizacji lub klejenia na 
zimno

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

OZNACZANIE TAŚMY PRZY ZAMAWIANIU:

ilość taśmy w zamówieniu w [m]

norma określająca szczegółowe warunki wykonania taśmy

szerokość taśmy

typ taśmy (minimalna wytrzymałość podłużna w N/mm lub kN/m)

grubość okładek – nośna 4 [mm] i bieżna 3 [mm]

kategoria bezpieczeństwa wg PN-EN 14973

rodzaj taśmy – górnicza trudnopalna

materiał przekładek tkaninowych (poliestrowo – poliamidowe)

liczba przekładek

klasa gumy okładkowej wg ISO 22721

1 000

ISO 22721

GT

 1 200

EP

1 400

3

4+3

L 

C2

GŁÓWNE ZALETY TAŚM ST W PORÓWNANIU DO TAŚM 
TEKSTYLNYCH:



• Połączenia nitowo przegubowe do wytrzymałości 2650 N/mm
• Zalecana minimalna średnica bębna 400 mm
• Zakres grubości taśm od 8 do 17 mm
• Montaż złączek do taśmy za pomocą samodociskowych nitów
• Możliwość stosowania różnych typów stali z jakiego wykonane są złącza w zależności                  

od warunków w jakich będzie pracowało (stal ocynkowana, stal nierdzewna, RustAlloy)

TRANSPORT UROBKU

Połączenia Flexco typu R przeznaczone są do łączenia 
taśm przenośnikowych tkaninowo gumowych jak i PVC, 
przekładkowych oraz pełnotkanych o wytrzymałości do 
2650 N/mm w zależności od rodzaju złącza:

• Złącze R5/1/2 – dla taśm o wytrzymałości do 1250 N/mm
• Złącze R6         – dla taśm o wytrzymałości do 1400 N/mm
• Złącze R8         – dla taśm o wytrzymałości do 2000 N/mm
• Złącze RAR8    – dla taśm o wytrzymałości do 2650 N/mm

Połączenia wykonuje się za pomocą prostego w użyciu 
urządzenia montażowego MSRTX i MSRT8. Urządzenie 
montażowe nie wymagają zabiegów konserwacyjnych               
a każdy element jest wymienny we własnym zakresie.

 R5 ½    R6   R8/RAR8  

ZASTOSOWANIE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

FLEXCO
POŁĄCZENIA MECHANICZNE NITOWO 
PRZEGUBOWE DO TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH2

���� �� �� ����

8 - 15 10 - 17 10 - 17 10 - 17Zakres grubości taśmy (mm)

1250 1400 2000 2630

250 400 400 400

Zalecany zakres wytrzymałości 
taśmy (N/mm)

Zalecana minimalna średnica 
bębna (mm) 

DOSTAWY3@MAS.PL
+ 48 607-687-523
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POŁĄCZENIA NITOWO – PRZEGUBOWE TYPU FLEXCO PRZEZNACZONE SĄ DO 
ŁĄCZENIA TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH  GUMOWYCH CHLOROPRENOWYCH 
ORAZ PVC, PRZEKŁADKOWYCH I PEŁNOTKANYCH, JAK RÓWNIEŻ DO STARYCH, 
ZUŻYTYCH TAŚM NIE NADAJĄCYCH SIĘ DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ 
KLEJONYCH I WULKANIZOWANYCH.



CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA B, ZEZWALAJĄCY 
NA STOSOWANIE PRODUKTU W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

1514

KOMPOZYTOWE
SIATKI

3

ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

• siatki sztywne wykonane z włókna szklanego
• formaty 1,7x1,7 m oraz 1,4x1,4 m i 1,2x1,2 m
• odporne na korozję oraz związki chemiczne kwaśne i zasadowe
• łatwy transport i zabudowa
• niepalne i antystatyczne
• cechujące się niską masą
• dopasowujące się do nierówności górotworu
• dodatkowe podsiatkowanie
• podstawowy kolor - biały, możliwa zmiana koloru

SZTYWNE SIATKI KOMPOZYTOWE TYPU MIMESH OKK75 PRZEZNACZONE DO 
ZABEZPIECZANIA WYROBISK GÓRNICZYCH PRZED OBWAŁAMI 
I ODPADANIEM SKAŁ. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• jako opinka stropów i ociosów przy obudowie kotwowej
• okładzina, opinka dla obudowy podporowej
• zabezpieczenie miejsc przebywania ludzi przed 

obrywami skał stropowych

Typ siatki:
• MiMesh OKK75 GE 1700x1700 – siatka typu lekkiego
• MiMesh OKK75 GEL 1700x1700 – siatka typu pośredniego
• MiMesh OKK75 GS1 1700x1700 – siatka typu ciężkiego 

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285

ZASTOSOWANIE

RODZAJE

Typ siatki Nośność siatki
Równoważnik

nośności siatki

11 kNOKK75 GE 5 kNm

14 kNOKK75 GEL 7 kNm

14 kNOKK75 GS1 9,5 kNm

Typ siatki OKK75 GE OKK75 GEL OKK75 GS1

grubość 2 mm 3 mm 4 mm

waga 2,8 kg/szt 5 kg/szt 7 kg/szt

wymiar arkusza

75 x 75 mmrozmiar oczka

1700 x 1700 mm 
Opcjonalnie siatka może być produkowana w wymiarach

1400x1400 lub 1200x1200 [mm]



CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA B, ZEZWALAJĄCY 
NA STOSOWANIE PRODUKTU W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

Rodzaj i typ badania SGG-100 SGG-200

nośność 12 kNBadanie siatki typ K 
do obudowy kotwowej 21 kN

siła nacisku -
Badania siatki typ O 
do obudowy odrzwiowej 

20 kN

równoważnik 
nośności - 5,0 kNm

Typ siatki SGG-100 SGG-200

rozmiar oczka standardowe oczko w 
prześwicie: 32x38mm

waga

standardowe oczko w prześwicie: 
40x35mm

1,0 kg/m² 1,6 kg/m²
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• bardzo lekkie, łatwe w transporcie i zabudowie
• wykonane z włókna szklanego pokryte specjalnym preparatem zapewniającym niepalność
• antystatyczne, nietoksyczne
• kolor biały – rozjaśnia wyrobiska
• odporne na korozję i związki chemiczne kwaśne i zasadowe
• elastyczne, podatne  - łatwość docinania do żądanego gabarytu
• długość zwoju max.: 30mb
• szerokość  max.: 5mb, wymiary standardowe: 1; 1,25; 2,5; 5mb

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SGG-100, SGG-200
GEOSIATKI

4

ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

ELASTYCZNE GEOSIATKI GÓRNICZE WYPRODUKOWANE Z WŁÓKNA 
SZKLANEGO TYPU SGG-100 LUB SGG-200 SŁUŻĄCE 
DO ZABEZPIECZANIA WYROBISK GÓRNICZYCH.

• opinka w podziemnych wyrobiskach górniczych 
poziomych i pionowych, alternatywa dla siatek 
stalowych i betonitów a w szczególności siatki typu MM

• zabezpieczenie stropów i ociosów przy obudowie 
kotwowej lub łukowej

• zabezpieczenie miejsc przebywania ludzi przed 
obrywami skał stropowych

ZASTOSOWANIE

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285



• możliwość dopasowania wymiarów kompozytowej maty do danego rodzaju obudowy                
i rozstawu odrzwi

• łatwość w transporcie i zabudowie
• odporność na korozję i warunki środowiskowe panujące w wyrobiskach górniczych
• możliwość zabudowy w wyrobisku bez potrzeby demontażu zniszczonej opinki
• dla wymiarów siatki 1,0 x 1,0m i zastosowaniu 6 uchwytów: siła obciążająca 22 kN 

(równoważnik nośności 5,5 kNm)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

KMZOS

MATA KOMPOZYTOWA ZABEZPIECZAJĄCA 
OCIOS I STROP5

ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

KOMPOZYTOWA MATA MA NA CELU ZABEZPIECZYĆ WYROBISKA W OBUDOWIE 
ŁUKOWEJ JAKO ALTERNATYWA DLA STALOWYCH ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH.

• kompozytowy zamiennik dla stalowych zestawów 
naprawczych

• zabezpieczanie wyrobisk górniczych w obudowie 
łukowej

Jeden komplet KMZOS zawiera:
• siatkę z włókna szklanego typu SGG-200 o danym 

wymiarze
• uchwyty mocujące do odrzwi obudowy łukowej typu 

ZWO

• KMZOS-500 dla rozstawu odrzwi 500
• KMZOS-750 dla rozstawu odrzwi 750
• KMZOS-1000 dla rozstawu odrzwi 1000

ZASTOSOWANIE

TYPY

1918

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285



CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA B, ZEZWALAJĄCY 
NA STOSOWANIE PRODUKTU W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

rodzaj kotew:
• Wjs – wklejona jednostronnie ścięta

rodzaj podkładek:
• kwadratowa wygięta z otworem montażowym (Kwo)
• kwadratowa dla kotew Ø22 (K22)
• okrągła

RODZAJE

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285
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• wartość obciążenia: 110 kN
• wytrzymałość na ścinanie: 250 MPa
• wytrzymałość na zginanie – pozytywna
• wytrzymałość żerdzi na skręcanie dla 300Nm – nie stwierdzono odkształceń
• wytrzymałość żerdzi na skręcanie dla 600Nm – nie zniszczono próbki
• badanie udarności – 90 J/cm²
• wytrzymałość na rozciąganie ≥ 490 MPa

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TYPU AM
STALOWE KOTWY WKLEJANE
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ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

SYSTEM KOTWI WKLEJANYCH TYPU AM Z GWINTEM TRAPEZOWYM NA CAŁEJ 
DŁUGOŚCI ŻERDZI TYPU AM PRZEZNACZONE DO WYKONANIA OBUDOWY 
ZABEZPIECZAJĄCEJ PODZIEMNE WYROBISKA GÓRNICZE.

• żerdź wykonana ze stali konstrukcyjnej gatunku A500S 
(odpowiednik europejskiego oznaczenia stali w gatunku 
B500B)

• trapezowy gwint na całej długości żerdzi
• możliwość swobodnej regulacji długości
• gwint żerdzi bardzo wytrzymały, odporny na zabrudzenia 

i korozję
• dostępne średnice:
 - Ø18 – Tr18
 - Ø22 – Tr22
• nakrętka stalowa kołkowana (kołek – 140Nm) z gwintem 

trapezowym
• średnia waga żerdzi Ø18: ~2 kg/mb
• dostępne długości: 1,2; 1,6; 1,8; 2,6m  (możliwe wykonanie 

w innych długościach zgodnie z wymaganiami odbiorcy)
• kotwie wklejane typu AM przeszły pozytywnie pełny 

program badań wymagany przez Polską Normę  nr PN-
G-15091:1998 – Kotwie górnicze - wymagania 

INFORMACJE



RODZAJE

2322

CEMENTOWO MINERALNE
SPOIWA7

ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

SPOIWA CEMENTOWO – MINERALNE PRZEZNACZONE DO ZABEZPIECZANIA 
WYROBISK GÓRNICZYCH.

• torkretowanie wyrobisk 
• budowa tam przeciwwybuchowych i izolacyjnych
• uszczelnianie wyrobisk
• wypełnianie pojemników w wykładce mechanicznej

• dla wszystkich rodzajów spoiw został wydany Certyfikat 
na znak bezpieczeństwa B, zezwalający na stosowanie 
produktu w podziemnych wyrobiskach zakładów 
górniczych

Spoiwa systemu TSM-15; 45, 70, 70F
spoiwa o docelowej wytrzymałości na ściskanie od 15 do 70 MPa przeznaczone do torkretowania 
wyrobisk górniczych. Spoiwo TSM-70F posiada w swoim składzie dodatkowo włókna 
kompozytowe, które stanowią zbrojenie rozproszone dla nałożonej warstwy spoiwa.

Spoiwo TSM-WM
spoiwo przeznaczone jest szczególnie do wypełniania pojemników w wykładce mechanicznej. 
Może być również stosowane do wykonywania izolacyjnych i ochronnych pasów podsadzkowych.

Spoiwo PROMOBET
spoiwo przeznaczone do  budowy tam wentylacyjnych i przeciwwybuchowych.

Spoiwa systemu TSM-A2 i A30
spoiwa na bazie anhydrytu do torkretowania i uszczelniania wyrobisk górniczych oraz budowy 
tam izolacyjnych. 

ZASTOSOWANIE

INFORMACJE

CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA B, ZEZWALAJĄCY 
NA STOSOWANIE PRODUKTU W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285



CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA B, ZEZWALAJĄCY 
NA STOSOWANIE PRODUKTU W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

2524

MSM
MEMBRANA

8

ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

SPOIWO ELASTYCZNE PRZEZNACZONE DO IZOLOWANIA OCIOSÓW 
I STROPÓW OD WYPŁYWU GAZÓW I WYCIEKÓW WODY.

• spoiwo dwukomponentowe przeznaczone jest do 
izolowania ociosów i stropów od wypływu gazów                 
i wycieków wody 

• spoiwo tworzy elastyczną powłokę, zapobiegającą 
wypływom wody i gazu

• zabezpiecza skały przed wietrzeniem i kruszeniem

• uszczelnia tamy izolacyjne i wentylacyjne

• zabezpiecza przed korozją, tworząc powłokę nakładaną 
bezpośrednio na górotwór lub warstwę torkretu

• natrysk odbywa się specjalistycznym agregatem 
mieszająco-pompującym typu P-1 o napędzie 
pneumatycznym produkcji MAS Sp. z o.o.

• membrana MSM pozytywnie przeszła próby ruchowe w 
warunkach dołowych kopalń rudy miedzi w warunkach 
szczególnie trudnych: zawilgocenie, wydzielanie się 
gazów oraz w kopalniach węgla kamiennego jako 
dodatkowa warstwa izolacyjna nakładana na torkret

INFORMACJE

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285



• zbrojenie stalowe zastąpiono zbrojeniem kompozytowym

• beton o zwiększonej wytrzymałości i elastyczności, dodatkowo zbrojony rozproszonym 

włóknem kompozytowym

• poprawiona ergonomia - zaokrąglone krawędzie okładziny

• lżejsze od standardowych o ok. 1 kg

• produkowane do wszystkich rozstawów odrzwi obudowy chodnikowej 

• pozytywne badania wytrzymałościowe i próby ruchowe w podziemnych wyrobiskach 

zakładów górniczych w warunkach szczególnie trudnych 

TYPU BP

OKŁADZINA GÓRNICZA 
BETONOWO-KOMPOZYTOWA9

ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

NOWY TYP OKŁADZINY GÓRNICZEJ DO WYKŁADKI OBUDOWY CHODNIKOWEJ
W PEŁNI ODPORNEJ NA KOROZJĘ I AGRESYWNE WARUNKI ŚRODOWISKA.

CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA B, ZEZWALAJĄCY 
NA STOSOWANIE PRODUKTU W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.
NA WYRÓB ZOSTAŁ WYDANY PATENT POD NUMEREM 
232903.

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285

2726

• okładziny górnicze do wykładki obudowy chodnikowej

• okładziny betonowo – kompozytowe o szczególnym 
przeznaczeniu do rejonów o dużym zawodnieniu                          
i zawilgoceniu

ZASTOSOWANIE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA



CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA B, ZEZWALAJĄCY 
NA STOSOWANIE PRODUKTU W PODZIEMNYCH 
WYROBISKACH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH.

GEOSIATKI@MAS.PL
+48 721-450-554
+48 607-687-285

RODZAJE

2928

TYPU GTW I GSB
BLOCZKI STYROBETONOWE

10

ZABEZPIECZENIA WYROBISK GÓRNICZYCH

BLOCZKI STYROBETONOWE PRZEZNACZONE DO BUDOWY TAM 
WENTYLACYJNYCH ORAZ INNYCH KONSTRUKCJI MUROWYCH.

• wykonane z mieszanki styrobetonowej, wytrzymałe na uszkodzenia
• materiał lżejszy od tradycyjnego betonu
• hydrofobowe, trudnopalne i antystatyczne
• lepsza ergonomia, prostota i szybkość w zabudowie
• możliwość łatwego docinania i dopasowania kształtu
• łatwe i bezpieczne w transporcie 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• przeznaczone do budowy tam wentylacyjnych i innych robót budowlanych             
w podziemnych wyrobiskach górniczych

• budowa bloczków GTW zapewnia szczelność murów, nietypowy kształt 
gwarantuje dużo większą stabilność konstrukcji poprzez wzajemne blokowanie 
(zazębianie/klinowanie)

• bloczek styrobetonowy typu GTW: 
       - waga bloczka: ok 16,5kg
       - powierzchnia czołowa trzy razy większa od kostki betonowej
       - bloczek styrobetonowy dwukrotnie lżejszy od standardowej betonowej kostki 
       - kształt zapewniający stabilność i szczelność 
• bloczek styrobetonowy typu GSB:
       - waga bloczka: ok 8kg
       - wykonany z mieszanki styrobetonowej 
       - tradycyjny kształt i wymiar
       - trzykrotnie lżejszy od standardowej kostki betonowej

ZASTOSOWANIE



WYPRODUKOWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DYREKTYW 
2014/34/UE, 2006/42/WE (MASZYNOWA) ORAZ 2014/68/
UE (CIŚNIENIOWA), POSIADAJĄ CERTYFIKATY BADANIA 
I SĄ PRZEZNACZONE DO PRACY W PRZESTRZENIACH 
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM.

RODZAJE

3130

TYPU ASR
AGREGATY SPRĘŻARKOWE

11

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

MAS Spółka z o. o. - Producent agregatów sprężarkowych dla górnictwa, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom użytkowników oraz uwzględniając ich uwagi, skonstruował nowe typoszeregi 
agregatów sprężarkowych serii ASR. W produkowanych przez nas agregatach sprężarkowych 
zastosowano zespoły śrubowe firmy Rotorcomp Verdichter, światowego lidera  w dziedzinie 
rozwiązań związanych ze sprężonym powietrzem. Agregaty sprężarkowe typu ASR są przeznaczone 
do zasilania sieci sprężonego powietrza, jak również bezpośredniego zasilania maszyn i urządzeń 
pneumatycznych. Dzięki osiągniętym przez nas wymiarom agregatów oraz maksymalnym 
zredukowaniu ich ciężaru, stworzyliśmy urządzenia mogące pracować w najbardziej niedostępnych 
wyrobiskach kopalnianych, przy zachowaniu optymalnej wydajności. 

A B

C

Typ Ciśnienie Moc
[Mpa] [kW]

Wydaj -
ność

[m³/min]

Napięcie 
zasilania*

[V]

Czynnik 
chłodzący**

Wymiary
A / B / C

[mm]

Waga
[kg]

0,35-1,00ASR-22GP 22 3,4 500/1000 powietrze 1800/670/900 720

0,35-1,00ASR-45GP 45 7,1 500/1000 powietrze 1890/780/950 950

0,35-1,00ASR-75GP 75 12,0 500/1000 powietrze 2600/900/1250 1730

0,35-1,00ASR-110GMP 110 18,5 500/1000 powietrze 2650/1050/1250 2100

0,35-1,20ASR-132GMP 132 18,5 500/1000 powietrze 2650/1050/1250 2140

• specjalny system chłodzenia powietrzem, opcjonalnie 
wstępny układ chłodzenia wodnego zabudowany wewnątrz 
sprężarki

• własny zintegrowany ze sprężarką wyłącznik stycznikowy 
z możliwością przełączenia 500/1000V, z wbudowanym 
licznikiem czasu pracy i przekaźnikiem kontroli kolejności faz 
uniemożliwiającym załączenie sprężarki przy niewłaściwym 
kierunku wirowania pola elektromagnetycznego

• dwunapięciowy silnik z możliwością przełączenia 500/1000V 
• asekuracyjny system zabezpieczający agregat przed 

nieprawidłowym kierunkiem pracy 
• podwójny system zabezpieczenia temperaturowego, oparty 

na mechanicznym ograniczniku temperatury typu  MOT-2 
oraz czujniku DCT-1

• kontenerową dźwiękochłonną obudowę przystosowaną             
do transportu podwieszanego, jak i transportu po spągu

• aktywną linię samogaszącą („ALS”) 

NASZE SPRĘŻARKI 
POSIADAJĄ

PNEUMATYKA@MAS.PL
+48 609-426-477  
+48 607-687-161 
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MWS-1-L/N
MOBILNA WIERTNICA ŚCIANOWA

12

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

Mobilna wiertnica ścianowa typu MWS-1-L/N jest przeznaczona do wiercenia otworów sposobem 
obrotowym  w wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub 
pyłu węglowego (urządzenie grupy I kategorii M2, certyfikat zgodności z dyrektywą ATEX nr OBAC 
19 ATEX 0327X). Wiertnica umożliwia wykonywanie otworów o maksymalnej średnicy 220mm 
(pełnym przekrojem lub przez rozwiercanie) w spągu, ociosach jak i stropie w skałach miękkich 
i średnio twardych. 

• wiercenie otworów do osadzania w nich obudowy 
prostej do rozmiarów V36, wiercenie otworów do robót 
strzałowych

• wiercenie otworów pod zabudowę kotew
• wiercenie otworów iniekcyjnych
• wiercenie otworów geologiczno-rozpoznawczo-

technologicznych

• usprawnienie wiercenia wraz z podniesieniem jego 
wydajności przy likwidacji obwałów (profilaktyki 
przeciwobwałowej) poprzez wyeliminowanie ręcznego 
sprzętu a co za tym idzie, przebywanie pracowników     
w bezpośrednim sąsiedztwie ociosu i stropu 
ścianowego

• odsunięcie pracownika od miejsca wiercenia otworu 
w bardzo dużym stopniu zmniejsza ryzyko wypadku             
z przyczyny oberwania się skał ze stropu i ociosu – 
wręcz go eliminuje

ZASTOSOWANIE

BEZPIECZEŃSTWO

PNEUMATYKA@MAS.PL
+48 609-426-477  
+48 607-687-161 



Parametry techniczne zastosowanej wiertarki:
Rodzaj parametru Jednostka Wartość
Maksymalny moment obrotowy Nm 440
Maksymalne obroty min-1 800
Wielkość posuwu mm Max. 1300
Maksymalna średnica wierconego otworu mm 220
Długość żerdzi mm 1250
Szybkość posuwu (bez obciążenia) m/s 0,4

kNSiła osiowa docisku wiertła (przy ciśnieniu zasilania 28MPa) 6,5
Maksymalne ciśnienie zasilania MPa 28
Medium robocze Emulsja HFA min. 1.5% koncentracji

Parametry techniczne wiertnicy 
Rodzaj parametru Jednostka Wartość
Maksymalna średnica wierconego otworu mm 220

MPa 30Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym
kN 400±20Podporność robocza stojaka hydraulicznego indywidualnego

µm min. 100
min. 40-dla emulsji HFA

-dla oleju mineralnego
dm3 min-1 55Minimalny przepływ płuczki

µm min. 100
Masa sań

kg 275
  60
490

-odmiana „L1”
-odmiana „L2S”
-odmiana „N”

°C +1°C ≤ T≤ +40°CTemperatura otoczenia w warunkach pracy

34 35

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

• Przebywanie operatora podczas obsługi wiertnicy                  
w bezpiecznym miejscu - w polu obchodowym 

• bezkolizyjne współdziałanie wiertnicy i przenośnika 
taśmowego podczas ich pracy 

• możliwość odsunięcia wiertnicy (bez demontażu) w pole 
obchodowe sekcji, w przypadku przejazdu kombajnu

• łatwość i dostępność podłączenia do medium 
zasilającego – emulsji hydraulicznej

• możliwość precyzyjnego wykonania otworów w ociosie, 
stropie i spągu

• usprawnienie i skrócenie procesu zabezpieczenia 
miejsca obwału

ATUTY

UKŁAD JEZDNY I PODPOROWO-ROZPOROWY

MWS-1-L/N
MOBILNA WIERTNICA ŚCIANOWA

Układ jezdny umożliwia przesuwanie wiertnicy na saniach, 
które ślizgiem wspierają się na przenośniku i obejmują drabinkę 
sworzniową systemu posuwu kombajnu ścianowego. Układ jezdny 
stanowi konstrukcję spawaną  i może być wykonany 
w dwóch odmianach:

• przemieszczanie za pomocą napędu hydraulicznego z silnikiem 
hydraulicznym po drabince sworzniowej systemu posuwu 
EICOTRACK kombajnu ścianowego

• przesuwanie ręczne

Układ  podporowo-rozporowy zapewnia warunki prawidłowej 
i stabilnej pracy wiertnicy zabudowanej w sekcji obudowy ścianowej. 



3736

WLE-800LT, WLE-800LT/1
WENTYLATORY LUTNIOWE TYPU

13

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

Wentylatory   WLE-800Lt,   WLE-800Lt/1   przystosowane   są   do   odrębnej   wentylacji   wyrobisk
górniczych i stosowania w podziemnych zakładach górniczych jako wentylacja pomocnicza                     
w procesie przewietrzania wyrobisk ślepych w systemie wentylacji ssącej lub tłoczącej z dopływem 
powietrza czystego oraz zapylonego. Przeciwwybuchowa konstrukcja wentylatorów pozwala   
stosować   je   w   pomieszczeniach   zaliczanych   do   stopnia   „a”,   „b”   i   „c” niebezpieczeństwa 
wybuchu metanu oraz zaliczanych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Ponadto 
mogą być stosowane w warunkach I, II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego.   Wentylatory  
stanowią   urządzenie   Grupy   I,   kategorii   M2.   Przy   zastosowaniu dodatkowych siatek 
zabezpieczających istnieje możliwość współpracy wentylatora z urządzeniami klimatyzacyjnymi          
i odpylającymi. Nominalna   średnica   wentylatora   umożliwia   jego   bezpośrednie   podłączenie   
do lutniociągu Dn=800mm. Dzięki wykorzystaniu króćców redukcyjnych występuje możliwość 
współpracy wentylatora z lutniociągami o średnicy Dn=1000mm oraz Dn=1200mm. Każdy  
wentylator produkcji MAS Sp. z o.o. jest wyposażony w przyłącza pomiarowe umożliwiające 
zabudowę czujników drgań i dokonywania pomiarów w osiach x,y,z.

• podziemne zakłady górnicze
• tunele drogowe
• tunele kolejowe

Wentylator WLE 800 Lt Wentylator WLE 800 Lt/1

ZASTOSOWANIE

DZ-GORNICZY@MAS.PL 
+48 607-687-571 

WLE-800Lt

Parametry techniczne wentylatorów

Typ wentylatora WLE-800Lt/1

800/1000/1200mmrednica lutnioci gu

10,30 m3/sNominalna wydajno 9,96 m3/s

4740 Pa 2532 PaNominalne spiętrzenie

2x37kW 37kWMoc silników

Waga 1655 kg 923 kg

Poziom mocy akustycznej 116,6±3,0 dB 114,3±3,0 dB
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SYSTEMY CZYSZCZĄCE
14

SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO

Zgarniacze czołowe przeznaczone są do zabudowy na bębnie rozładowczym. 

• prędkość taśmy do 4 m/s
• charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny
• dla przenośników taśmowych o szerokości od 400 do 2000 mm
• temperatura pracy ciągłej (COT) dla wkładów kompletnych od -30OC do 80OC
• wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX do zastosowania w strefach 

zagrożonych wybuchem
• do czyszczenia taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo 

wykonanych połączeń mechanicznych

• szybka i prosta obsługa serwisowa
• możliwość wymiany pojedynczych wkładów bez konieczności demontażu pozostałych
• niewielkie gabaryty pozwalające na zabudowę zgarniacza na każdym przenośniku 

taśmowym
• podzespoły szybko zużywające się wykonane z materiałów o wysokiej odporności na 

ścieranie
• unifikacja części zamiennych – te same podzespoły dla zgarniaczy czołowego oraz dla 

podtaśmowego

ZASTOSOWANIE

ZALETY

ROZWOJ@MAS.PL
+48 607-687-553   
+48 607-687-567 
+48 601-872-644 

ZGARNIACZ CZOŁOWY MAS® 830 NG-1

BUDOWA SEGMENTOWA

MAKSYMALNA OCHRONA DLA TAŚMY 

BLOKADA ZAPADKOWA 

PODPORA REAKCYJNA Z KIESZENIAMI

ZĘBATKA ZABEZPIECZAJĄCA 
PRZEKŁADNIA

REGULACJA SIŁY DOCISKU 

BEZSTOPNIOWA REGULACJA SIŁY DOCISKU 

DODATKOWE OTWORY SERWISOWE 

Niezależne wkłady poliuretanowe samoczynnie 
dopasowujące się do powierzchni taśmy na 
bębnie 

Jednoczesne odchylanie w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej w momencie kontaktu 
z uszkodzeniem taśmy lub połączeniem 
mechanicznym 

Umożliwia zablokowanie podpory reakcyjnej 
w stałym położeniu, a po podniesieniu dźwigni 
całkowicie redukuje siłę docisku wkładów 
czyszczących do taśmy przenośnikowej 

Wyposażona w mechanizm samoczynnego 
zblokowania wkładów czyszczących w podporze 
reakcyjnej umożliwiający szybką wymianę 
zużytych wkładów bez konieczności stosowania 
narzędzi

Trwale blokuje położenie podpory reakcyjnej     
z wkładami czyszczącymi w trakcie pracy i pod-
czas prowadzenia obsługi serwisowej (opcja) 

Zastosowanie przekładni wielokrotnie redukuje 
siłę niezbędną do przyłożenia w trakcie regulacji 
docisku wkładów czyszczących do taśmy 
przenośnikowej (opcja) 

Łatwa i szybka regulacja siły docisku wkładów 
czyszczących do taśmy poprzez obrót podpory 
reakcyjnej wokół własnej osi. Całkowita elimina-
cja uciążliwej regulacji śrubowej 

Umożliwia dokładne ustawienie siły docisku 

Ułatwiają demontaż zużytych wkładów 
czyszczących 
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SYSTEMY CZYSZCZĄCE
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SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO

Zabudowany na dolnym ciągu zapewnia dokładne oczyszczenie taśmy przenośnikowej.

• prędkość taśmy do 4 m/s
• charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy
• dla przenośników taśmowych o szerokości od 400 do 2000 mm
• temperatura pracy ciągłej (COT) dla wkładów kompletnych od -30OC do 80OC
• wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX do zastosowania w strefach 

zagrożonych wybuchem
• do czyszczenia taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo 

wykonanych połączeń mechanicznych

• szybka i prosta obsługa serwisowa
• możliwość wymiany pojedynczych wkładów bez konieczności demontażu pozostałych
• niewielkie gabaryty pozwalające na zabudowę zgarniacza na każdym przenośniku 

taśmowym
• podzespoły szybko zużywające się wykonane z materiałów o wysokiej odporności na 

ścieranie
• unifikacja części zamiennych – te same podzespoły dla zgarniaczy czołowego oraz dla 

podtaśmowego

ZASTOSOWANIE

ZALETY

ROZWOJ@MAS.PL
+48 607-687-553   
+48 607-687-567 
+48 601-872-644 

ŁĄCZNIK ELASTYCZNY

SAMOCZYNNE DOPASOWANIE

BLOKADA ZAPADKOWA 

PODPORA REAKCYJNA Z KIESZENIAMI

ZĘBATKA ZABEZPIECZAJĄCA

PRZEKŁADNIA

REGULACJA SIŁY DOCISKU 

BEZSTOPNIOWA REGULACJA SIŁY DOCISKU 

BLOKADA OBROTU

Łącznik elastyczny zapewnia ugięcie wkładu 
częściowego w płaszczyźnie pionowej                 
w momencie kontaktu z uszkodzeniem taśmy 
lub połączeniem mechanicznym 

Krawędzie czyszczące wkładów częściowych 
samoczynnie dopasowują się do taśmy 
przenośnikowej dzięki możliwości obrotu 
wokół własnej osi oraz przemieszczania się                    
w płaszczyźnie pionowej 

Umożliwia zablokowanie podpory reakcyjnej 
w stałym położeniu, a po podniesieniu dźwigni 
całkowicie redukuje siłę docisku wkładów 
czyszczących do taśmy przenośnikowej 

Wyposażona w mechanizm samoczynnego 
zblokowania wkładów czyszczących w podporze 
reakcyjnej umożliwiający szybką wymianę 
zużytych wkładów bez konieczności stosowania 
narzędzi

Trwale blokuje położenie podpory reakcyjnej     
z wkładami czyszczącymi w trakcie pracy i pod- 
czas prowadzenia obsługi serwisowej (opcja) 

Zastosowanie przekładni wielokrotnie redukuje 
siłę niezbędną do przyłożenia w trakcie regulacji 
docisku wkładów czyszczących do taśmy 
przenośnikowej (opcja) 

Łatwa i szybka regulacja siły docisku wkładów 
czyszczących do taśmy poprzez obrót podpory 
reakcyjnej wokół własnej osi. Całkowita elimina-
cja uciążliwej regulacji śrubowej 

Umożliwia dokładne ustawienie siły docisku 

Ogranicza obrót wkładu częściowego                    
w określonym zakresie

ZGARNIACZ PODTAŚMOWY MAS® 830 NG-1
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SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO

System do centrowania górnej i dolnej taśmy przenośnikowej.

• prosty montaż
• nie wymaga konserwacji w trakcie całego okresu eksploatacji
• trójkrążnikowa budowa systemu bez pionowych rolek pilotujących
• boczne krążniki stożkowe dynamicznie reagujące na zmianę położenia taśmy
• brak dodatkowej zewnętrznej konstrukcji podporowej dla krążników skrajnych
• możliwość zastosowania zarówno na „górnej” jak i „dolnej” taśmie przenośnikowej
• minimalizacja prawdopodobieństwa uszkodzenia taśmy przenośnikowej, jej połączeń 

oraz konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego

ZALETY

ROZWOJ@MAS.PL
+48 607-687-553   
+48 607-687-567 
+48 601-872-644 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

BEZSTOPNIOWA REGULACJA KĄTA

UKŁAD ŁOŻYSKOWANIA

KONSTRUKCJA

BEZSTOPNIOWA REGULACJA SZEROKOŚCI

REGULACJA POŁOŻENIA W PIONIE

PERFOROWANE ROLKI

Konstrukcja stalowa w całości ocynkowana 
ogniowo

Pochylenie rolek stożkowych pozwala na 
dokładne dostosowanie do kąta niecki taśmy 
przenośnikowej w zakresie od 0O do 47O 

Zapewnia szybką i skuteczną reakcję na zmiany
biegu taśmy. Bezobsługowy, obrotowy układ 
łożyskowy jest całkowicie zabezpieczony przed
wpływem czynników zewnętrznych Solidna konstrukcja umożliwia zastosowanie 

w najtrudniejszych warunkach

Bezstopniowa regulacja szerokości pozwala na 
adaptację do istniejącej konstrukcji przenośnika

Szeroki zakres bezstopniowej regulacji położenia 
w pionie ułatwia zabudowę i ustawienie systemu 
na przenośniku taśmowymRolki pokryte okładziną gumową z protektorem

caro

SYSTEM DO CENTROWANIA TAŚMY 
PRZENOŚNIKOWEJ16

CEN-TRAX® SK i S

• prędkość taśmy dla typu SK do 2,7 m/s, dla typu S do 4,6 m/s
• charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny
• dla przenośników taśmowych o szerokości od 650 do 1800 mm
• wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX do zastosowania w strefach 

zagrożonych wybuchem
• do taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo wykonanych 

połączeń mechanicznych

ZASTOSOWANIE
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SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO

System do centrowania taśmy przenośnikowej.

• prosty montaż
• nie wymaga konserwacji w trakcie całego okresu eksploatacji
• trójkrążnikowa budowa systemu bez pionowych rolek pilotujących
• boczne krążniki stożkowe dynamicznie reagujące na zmianę położenia taśmy
• minimalizacja prawdopodobieństwa uszkodzenia taśmy przenośnikowej, jej połączeń 

oraz konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego

ZALETY

ROZWOJ@MAS.PL
+48 607-687-553   
+48 607-687-567 
+48 601-872-644 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

REGULACJA POŁOŻENIA W PIONIE

UKŁAD ŁOŻYSKOWANIA KONSTRUKCJA

BEZSTOPNIOWA REGULACJA SZEROKOŚCIPERFOROWANE ROLKI

Konstrukcja stalowa w całości ocynkowana 
ogniowo

Szeroki zakres bezstopniowej regulacji 
położenia w pionie ułatwia zabudowę 
i ustawienie systemu na przenośniku 
taśmowym 

Zapewnia szybką i skuteczną reakcję na zmiany
biegu taśmy. Bezobsługowy, obrotowy układ 
łożyskowy jest całkowicie zabezpieczony przed
wpływem czynników zewnętrznych

Solidna konstrukcja umożliwia zastosowanie 
w najtrudniejszych warunkach

Bezstopniowa regulacja szerokości pozwala na 
adaptację do istniejącej konstrukcji przenośnika

Rolki pokryte okładziną gumową z protektorem
caro

SYSTEM DO CENTROWANIA TAŚMY 
PRZENOŚNIKOWEJ17

CEN-TRAX® SKO i SO

• prędkość taśmy dla typu SKO do 2,7 m/s, dla typu SO do 4,6 m/s
• charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny
• dla przenośników taśmowych o szerokości od 650 do 1800 mm
• wykonanie w wersjach STANDARD oraz ATEX do zastosowania w strefach 

zagrożonych wybuchem
• do taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo wykonanych 

połączeń mechanicznych

ZASTOSOWANIE
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System wielokrotnej amortyzacji uderzeń opadającego materiału.

• ochrona taśmy przenośnikowej przed uszkodzeniami
• eliminacja tradycyjnych zestawów krążnikowych w przesypach
• niezawodność potwierdzona wieloletnim okresem eksploatacji w najtrudniejszych 

warunkach
• zmniejszenie zjawiska rozbijania grubego sortymentu dzięki systemowi wielokrotnej 

amortyzacji uderzeń
• indywidualna konstrukcja pozwala na dokładne dostosowanie do każdego kąta niecki 

taśmy przenośnikowej
• wydłużona trwałość ślizgowych listew antyudarowych dzięki zastosowaniu 

polietylenu UHMW w wierzchniej warstwie ślizgowej listwy antyudarowej

ZALETY

ŚLIZGOWE LISTWY ANTYUDAROWE

UKŁAD AMORTYZACJI ŁOŻA

BEZINWAZYJNA ZABUDOWA UKŁAD AMORTYZACJI LISTEW

INDYWIDUALNY PROJEKT

Listwy wykonane z polietylenu wysoko-
cząsteczkowego (UHMW), który został 
zwulkanizowany warstwą elastycznej gumy 
z listwą stalową

W każdym punkcie podparcia względem 
konstrukcji przenośnika umieszczono 
elastyczne wkładki gumowe oraz pakiet sprężyn

Zabudowa łoża bez ingerencji w konstrukcję
przenośnika taśmowego

Niezależnie od układu amortyzacji w punktach
podparcia względem konstrukcji przenośnika, 
ślizgowe listwy udarowe narażone na 
największe obciążenia posiadają swój własny, 
dodatkowy układ amortyzacji

Każdorazowo antyudarowy stół przesypowy 
projektowany jest pod indywidualne warunki 
występujące na danym przenośniku taśmowym

• prędkość taśmy do 6 m/s
• charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny
• dla przenośników taśmowych o szerokości od 600 do 2000 mm
• wykonanie w wersji ATEX do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem
• do taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo wykonanych 

połączeń mechanicznych

ZASTOSOWANIE

ŁOŻE ANTYUDAROWE
18

SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO ROZWOJ@MAS.PL
+48 607-687-553   
+48 607-687-567 
+48 601-872-644 

DVB
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Usuwanie ścierów spod zgarniaczy podtaśmowych.

• prosta, nieskomplikowana budowa
• możliwość programowania czasu pracy i przerw pomiędzy kolejnymi cyklami (opcja)
• montaż niezależny, bez ingerencji w konstrukcję istniejącego przenośnika taśmowego
• niezawodność potwierdzona wieloletnim okresem eksploatacji w warunkach 

zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach górniczych

ZALETY

BEZINWAZYJNA ZABUDOWA

NIEWIELKIE GABARYTY

UKŁAD NAPINANIA ŁAŃCUCHA

ZABUDOWA

ZASILANIE I STEROWANIE

BEZOBSŁUGOWE USUWANIE ŚCIERÓW

Niezależne urządzenie, niezintegrowane 
z konstrukcją przenośnika taśmowego

Zdecydowanie mniejsze gabaryty w stosunku 
do obecnie stosowanych zsuwni ścierowych

Samoczynne napinanie łańcucha napędowego

Montaż pomiędzy wysięgnikiem przenośnika 
taśmowego podającego, a burtami zasypowymi
przenośnika taśmowego odbierającego

Bezpośrednie zasilanie i sterowanie z układu
przenośnika taśmowego lub niezależny układ 
zasilania, sterowania i blokad (opcja)

Skuteczne, bezobsługowe usuwanie 
ścierów pochodzących z oczyszczania taśmy 
przenośnikowej przez zgarniacze czyszczące

• dla przenośników taśmowych o szerokości od 600 do 2000 mm
• napięcie zasilania 500V i/lub 1000V lub inne według indywidualnych potrzeb
• wykonanie w wersji STANDARD lub ATEX do zastosowania w strefach zagrożonych 

wybuchem

ZASTOSOWANIE

SYSTEM CZYSZCZĄCY
19

SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO ROZWOJ@MAS.PL
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WP MAS
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Kompleksowe rozwiązania optymalizujące proces transportu przenośnikami taśmowymi.

• redukcja pracowników obsługi stałej na przesypach – przesyp bezobsługowy
• projekt i wykonanie zgodne z warunkami występującymi w miejscu zastosowania
• niezawodność potwierdzona wieloletnim okresem eksploatacji w najtrudniejszych 

warunkach

ZALETY

ZSUWNIA SKRĘTNA WAMAS

ANTYUDAROWY STÓŁ PRZESYPOWY

PRZESYP WZMOCNIONY WAMAS

SYSTEMY NAPROWADZANIA TAŚMY CEN-TRAX®

ZGARNIACZE CZOŁOWE I PODTAŚMOWE MAS®

SYSTEM CZYSZCZĄCY WP
Urządzenie niezależne, niezintegrowane 
z konstrukcją przenośnika taśmowego, 
kotwione do spągu z możliwością rozparcia. 
Powierzchnia ślizgowa z dodatkową wykładką 
segmentową z blachy trudno ścieralnej

Zabudowany w przesypie w miejsce 
tradycyjnych zestawów krążnikowych zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia taśmy przenośnikowej oraz 
zjawisko rozbijania grubego sortymentu

Możliwość zabudowy bezpośrednio za stacją
zwrotną lub w trasie przenośnika taśmowego.
Długość przesypu projektowana indywidualnie,
m.in. 3m, 6m, 9m

Systemy naprowadzania taśmy przenośnikowej
CEN-TRAX® odpowiedzialne są za utrzymanie 
taśmy w trasie. Minimalizują prawdopodobieństwo 
uszkodzenia taśmy przenośnikowej, jej połączeń 
oraz konstrukcji stalowej przenośnika taśmowego

Wysoko skuteczne zgarniacze z jednostronnymi
mechanizmami napinającymi czyszczące taśmę
z resztek transportowanego materiału

Niezależne urządzenie, niezintegrowane             
z konstrukcją przenośnika, służące do usuwania 
ścierów spod zgarniaczy podtaśmowych na 
kolejny przenośnik taśmowy

• prędkość taśmy do 4 m/s
• charakter pracy przenośnika – jednokierunkowy lub rewersyjny
• dla przenośników taśmowych o szerokości od 1000 do 1600 mm
• wykonanie w wersji STANDARD i ATEX do zastosowania w strefach zagrożonych 

wybuchem
• do taśm łączonych za pomocą wulkanizacji, klejenia oraz prawidłowo wykonanych 

połączeń mechanicznych

ZASTOSOWANIE

BEZOBSŁUGOWE STACJE PRZEŁADUNKOWE 
20

SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO ROZWOJ@MAS.PL
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WAMAS®
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Bezpieczny transport załogi pochylniami do miejsca pracy.

• niskie koszty eksploatacji
• stała prędkość jazdy – 2 m/s
• prostota montażu i demontażu
• prowadzenie jazdy ludzi bez obsługi stałej
• skrócenie czasu dojścia załogi do miejsca pracy
• wsiadanie i wysiadanie załogi na dworcach osobowych przy zatrzymanym urządzeniu
• współpraca z innymi urządzeniami transportowymi w jednym wyrobisku                    

(np. z kolejką spalinową podwieszaną)
• możliwość wielokrotnego wykorzystania wyciągu poprzez łatwą zmianę miejsca 

instalacji w miarę postępu robót

ZALETY

STACJA NAPĘDOWA

TRASA

STACJA NAPINAJĄCA

TAŚMA TRANSPORTOWA

Służy do wprowadzania w ruch taśmy 
transportowej przy pomocy liny bez końca

Składa się ze stalowych podkładów i drewnianych 
prowadników o profilu 160 x 80 mm. Podkłady
kotwione są w spągu

Napinanie liny realizowane jest za pomocą 
ciężarowego mechanizmu napinającego. Stacja 
napinająca wyposażona jest w czujnik liny ciągnącej
(CLC), który w razie nadmiernego wydłużania lub
zerwania liny, wyłączy napęd wyciągu

Taśmę transportową tworzy wygięta na kształt
koryta taśma przenośnikowa. Poprzeczki dzielą
taśmę na poszczególne odcinki, jeden odcinek
dla jednej osoby

• silnik 30 kW
• długość trasy do 1200 m
• transport w pozycji siedzącej, jednorazowo do 25 osób
• napięcie zasilania 500 V i/lub 1000 V
• zgodnie z dopuszczeniem Prezesa WUG
• wyrobiska prostoliniowe o nachyleniu do 25O

ZASTOSOWANIE

WYCIĄG LINOWO – TAŚMOWY
21

SYSTEMY TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO ROZWOJ@MAS.PL
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PVL 2



DO GÓROTWORU TYPU 
PROMOPUR I SIL-PUR 80

SYTEMY KLEJÓW22

WZMACNIANIE GÓROTWORU

SYSTEM NIE ZAWIERA WOLNEGO FORMALDEHYDU I FENOLU.

SYSTEM NIE ZAWIERA WOLNEGO FORMALDEHYDU I FENOLU.

KLEJ TRUDNOPALNY I SAMO GASNĄCY.

KLEJ TRUDNOPALNY I SAMO GASNĄCY.

PROFILAKTYKA@MAS.PL
+48 607-687-268 

54 55

KLEJ
POLIURETANOWY

KLEJ SILIKATOWY
(ORGANICZNO -
MINERALNY)

ŁADUNKI 
POLIESTROWE DO 
WKLEJANIA KOTWI

ŁADUNKI 
POLIURETANOWE DO 
WKLEJANIA KOTWI 
DREWNIANYCH

Możliwy do stosowania przez iniekcję do spękań i porów skał i pokładów węgla. Może być stosowany 
także do uszczelniania i klejenia konstrukcji budowlanych. Klej powstaje przez zmieszanie ze 
sobą jego komponentów (A i B) w proporcji objętości 1:1. Komponent A,  to mieszanina polioli 
polieterowych z dodatkiem środków pomocniczych; Komponent B, to polimeryczny diizocyjanian 
metylenodifenylu (mieszanina izomerów i homologów diizocyjanianu 4,4’-metylenodifenylu). Czasy 
startu i końca reakcji w bardzo szerokim zakresie (15s – 960s). Wytrzymałość na ściskanie do 105 
MPa. Temperatura reakcji poniżej 130º C.

Oferujemy nowoczesne systemy: poliuretanowy PROMOPUR oraz organiczno-mineralny SIL-
PUR 80 dostosowane parametrycznie do całego spektrum wymagań stawianych przez górnictwo 
węgla kamiennego, metali nieżelaznych i tunnelingu. Systemy przeznaczone są do stosowania                                    
w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i   „c” zagrożenia wybuchem gazu i stopniu A i B zagrożonych 
wybuchem pyłu węglowego.

Może być stosowany także do uszczelniania i klejenia konstrukcji budowlanych. Klej powstaje przez 
zmieszanie ze sobą jego komponentów (SIL - PUR 80–KOMPONENT A i SIL - PUR 80-KOMPONENT 
B) w proporcji objętości 1:1. Zalecany także do wzmacniania nasypów ziemnych, skarp, gruzowisk, 
głębokich wykopów, tuneli kanalizacyjnych. Może być zastosowany do wzmacniania, konsolidacji 
i uszczelniania piaskowców, dolomitów, granitów i skał wapiennych w budownictwie tunelowym. 

 » WW - Ładunki (wolnowiążące) o długim czasie żelowania (zasadniczo do 240 [s]). Dla 
rozróżnialności produktu laska kleju oznakowana jest kolorem zielonym (nadruk na folii, lub 
otoczka żebrowana hamulca, lub nadruk na opakowaniu). Końcowy czas żelowania  w zależności 
od oczekiwań użytkownika – może wynosić maksymalnie do 10 min. 

 » SW - Ładunki (szybkowiążące) o krótkim czasie żelowania (do 90 [s]). Dla rozróżnialności produktu 
laska kleju oznakowana jest kolorem czerwonym (nadruk na folii, lub otoczka żebrowana 
hamulca, lub  nadruk na opakowaniu).

W każdym z wyżej wymienionych typów klejów produkowany jest typoszereg długości ładunków 
(od 300 mm do 600 mm) i typoszereg średnic ładunków (od 20 mm do 36 mm). Dopuszcza się 
możliwość produkcji lasek kleju o innych wymiarach, ustalonych   z użytkownikiem.  Ładunki kleju, 
to dwuskładnikowy klej poliestrowy, gdzie poszczególne jego składniki pozostają rozdzielone do 
czasu wymieszania ich w otworze, w którym umieszcza się kotew.  W zewnętrznej powłoce foliowej 
zamkniętej z obydwu końców elementem metalowym umieszczona jest mieszanina żywiczno – 
krzemionkowa. Drugi komponent – utwardzacz (inicjator reakcji) – zamknięty jest w szklanej rurce 
umieszczonej wewnątrz wypełnionej powłoki foliowej.
Nośność wklejonej kotwy na ładunku WW 24x450:  
• dł. wklejenia   450 mm – 200 kN – wysunięcie żerdzi
• dł. Wklejenia  900 mm – 450 kN – zerwanie żerdzi

Ładunki klejowe LP-2, to dwuskładnikowy klej poliuretanowy. Poszczególne jego składniki pozostają 
rozdzielone do czasu wymieszania ich w otworze,  w którym umieszcza się kotew. 
Otoczki z komponentami kleju umieszczone są jedna w drugiej. Kompletny ładunek, to laska foliowa, 
najczęściej o średnicy Ø 24 mm ÷ Ø 46 mm i długościach od 300 mm do 600 mm, zgrzana termicznie 
na obydwu końcach. Mogą być stosowane w środowisku suchym, wilgotnym i zawodnionym.  
Przeznaczone są  do stosowania w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b”, „c” zagrożenia wybuchem 
gazu  i stopniu A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

System przeznaczony jest do 
uszczelniania i wzmacniania 
(konsolidacji) spękanego górotworu, 
zatrzymywania wypływów wody i gazów 
w warunkach występowania suchych 
i wilgotnych oraz zawodnionych silnie 
rozluźnionych skał i pokładów węgla.

System przeznaczony jest do 
stosowania go przez iniekcję 
w celu uszczelniania, wzmacniania 
i konsolidacji spękanego górotworu                            
w warunkach występowania 
suchych, wilgotnych i zawodnionych 
rozluźnionych skał  i pokładów węgla.

Ładunki klejowe mają zastosowanie 
do wklejania obudowy kotwowej                                  
z zastosowaniem żerdzi stalowych. 
Ładunki produkowane są w 
dwóch podstawowych typach 
charakteryzujących się różnym czasem 
żelowania.

Ładunki klejowe LP-2 przeznaczone 
są do wklejania kotew urabialnych                   
(w tym drewnianych), do uszczelniania 
górotworu bez konieczności stosowania 
sprzętu iniekcyjnego, do wzmacniania     
i konsolidacji skał w ociosach, spągach  
i stropach wyrobisk górniczych.



KOMBAJNOWE
NOŻE
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NARZĘDZIA URABIAJĄCE

W produkcji noży kombajnowych wykorzystywane są nowoczesne technologie (tłoczenie na 
gorąco, walcowanie poprzeczne, obróbka cieplna), które pozwalają na uzyskanie indywidualnych 
parametrów żądanych przez odbiorcę.

Dzięki zastosowaniu w produkcji węglików spiekanych linii technologicznej wyposażonej                  
w wysokowydajną prasę automatyczną oraz najnowszej generacji piec próżniowo-ciśnieniowy, 
noże posiadają zadane parametry oraz skład chemiczny i uziarnienie odpowiadające potrzebom 
klienta.

 » Organy urabiające kombajnów
 » Frezarki drogowe
 » Narzędzia do kruszenia kamienia

 » Ø22(25) 189/92/59/38/PR
 » Ø22(25) 140/65/65/38/30/ZH(PS)
 » Ø22(25) 165/90/65/38/30/ZH(PS)

NOŻE KOMBAJNOWE DO ORGANÓW URABIAJĄCYCH: OBROTOWE, 
PROMIENIOWE.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NARZEDZIA@MAS.PL
+48 607-687-825 

5756

ZASTOSOWANIE

PRZYKŁADOWE
TYPY NOŻY



SERIA AC
PÓŁMASKI WYPOSAŻONE                      
W WARSTWĘ WĘGLA AKTYWNEGO

SERIA FSERIA A

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na polski rynek tureckiego producenta masek                          
i półmasek filtrujących firmy MFA. Oferujemy szeroką gamę produktów zapewniających 
odpowiednią ochronę dróg oddechowych.

FILTRUJĄCE
MASKI I PÓŁMASKI24

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH PROFILAKTYKA@MAS.PL
+48 607-687-578 

Oferowane maski i półmaski:
 » zgodne z obowiązującą 

w Europie normą PN-EN 
149:2001 + A1:2009 

 » przebadane przez Główny 
Instytut Górnictwa                   
w Katowicach i otrzymały 
pozytywną ocenę właściwości 
elektrostatycznych 

 » posiadają pozytywną ocenę 
Instytutu Medycyny Pracy 

       im. prof. J.Nofera

INFORMACJE
Klasa ochronyTyp maski:

A
Rodzaj pó maski

p aska
C

FFP1, FFP 2, FFP 3
p aska

D
FFP1, FFP 2, FFP 3

FFP2 czaszowa
F FFP1, FFP2 czaszowa

KST FFP2 p aska
NFK FFP2 czaszowa

P p aska
PR

FFP1, FFP 2, FFP 3
FFP 2, FFP 3 czaszowa

S czaszowa
SR

FFP1, FFP 2, FFP 3
FFP2 czaszowa

Z FFP1, FFP2 p aska

• Skuteczna ochrona układu oddechowego, również w trudnych warunkach pracy
• Ochrona przed pyłami i mgłami
• Uniwersalny rozmiar oraz kształt dopasowany do każdego typu twarzy
• Odporność na wysoką oraz niską temperaturę
• Ochrona przed poceniem i wilgocią 
• Brak odkształceń w trakcie oddychania

Oferowane maski i półmaski filtrujące występują w wersji z zaworem wydechowym lub bez 
zaworu, mogą również być wyposażone w dodatkowe uszczelnienie nosowe, wybrane modele 
posiadają regulowaną długość taśm nagłowia.

Składana konstrukcja
ułatwiająca przechowywanie

Sztywny, wzmocniony korpus
odporny na odkształcenia

Ochrona przed oparami 
gazów, dymem spawalniczym 
oraz przykrymi zapachami

5958

ZALETY



+48 32 251 87 07

Rybnicka 42, 43-190 Mikołów

dz-gorniczy@mas.pl

www.mas.pl

MAS SP. Z O.O.
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