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ICE-Trade s.r.o. 

ICE-Trade ® została założona we wrześniu 2001 roku w Belgii. ICE-Trade specjalizuje się w dostawach 

Maszyn i Urządzeń dla firm usługowych serwisujących taśmy transportowe oraz producentów taśm.   

W styczniu 2017 roku ICE-Trade przeniosło swoją siedzibę na Słowację. Od lipca po pomyślnej        

fuzji z ICE-Trade Belgium, cała sprzedaż i działalność marketingowa są skoncentrowane na Słowacji.  

 

Maszyny oraz narzędzia produkowane są od lipca 2007 roku, przez ICE-Trade Production Sp. z o.o. w 

Iławie, w Polsce. Ponadto dostarczamy komponenty taśmowe, taśmy transportowe, komponenty z 

gumy oraz PU, gumy i taśmy odporne na ścieranie itp. 

 

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży taśm transportowych czyni nas kompetentnym partnerem 

biznesowym. Jakość ICE-Trade została doceniona na całym świecie i przynosi firmie bardzo dobrą 

reputację. Dzięki naszemu zaangażowaniu, doświadczeniu i know-how ICE-Trade dostarcza wyłącznie 

usługi i produkty najwyższej jakości. Duży wkład ma w tym nasz znakomity zespół pracowników ! 

W czym możemy Państwu pomóc ? 

ICE-Trade Production Sp. z o.o. 

ICE-Trade Production Sp. z o.o. została założona w lipcu 2007 roku w celu rozwoju inżynierii i 

produkcji szerokiej gamy naszych standardowych maszyn i urządzeń. 

 

Nasi wykwalifikowanymi pracownicy: spawacze TIG oraz MIG, tokarze i frezerzy, wykwalifikowani 

inżynierowie ds. mechaniki i elektroniki sprawiają, iż możemy zaoferować wszelkiego rodzaju 

rozwiązania w rozwoju i produkcji najbardziej skomplikowanych maszyn. 

 

Dzięki oddanemu zespołowi w Polsce, pracującemu zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi 

standardami jakości, który jest regularnie szkolony w zakresie jakości i bezpieczeństwa, ICE-Trade    

jest standardem w przemyśle taśm transportowych na całym świecie ! 
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 ICE-Trade ® Maszyny 

ICE-Trade Maszyna do Szlifowania Taśmy 

Do szlifowania przenośników taśmowych w miejscach, 

gdzie muszą być umieszczone zabieraki  i / lub falbany. 

W pełni automatyczny, sterowany PLC i obsługiwany 

przez ekran dotykowy. 

ICE-Trade Maszyna do Szlifowania Profili/

Zabieraków 

Do szlifowania podstaw zabieraków do szerokości 

podstawy 150 lub 240 mm. W zestawie system 

odsysania pyłu. Szybkość szlifowania 3,2 m / min. 

 

ICE-Trade Maszyna do Szlifowania Obrzeży 

Bocznych/Falban 

Do szlifowania podstaw falban. Szerokość podstawy do 

110 mm. W zestawie system odsysania pyłu. Szybkość 

szlifowania 3,2 m / min 

 

ICE-Trade Szlifierka Ręczna  

Do szlifowania taśm, zabieraków, falban oraz arkuszy, 

posiada wysokiej jakości urządzenie FLEX. Szerokość 

szlifowania 89 mm. Może być połączona z systemem 

odsysania pyłu. 
 

ICE-Trade Przecinarka Tasm Elektryczna 

Do cięcia taśm przenośnikowych i blach z gumy i PU. 

ITEC-170 tnie pasy do grubości 25 mm, ITEC-220 do 

50 mm. Są one również dostępne w wersji 

bezprzewodowej oraz  z napędem pneumatycznym. 
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ICE-Trade ® Maszyny 

ICE-Trade Stół do Cięcia Taśmy 

Do cięcia taśm przenośnikowych, gumy i arkuszy PU. 

Prędkość cięcia regulowana do 15 m / min.Grubość i 

szerokość pasa, który ma być cięty określa klient. 

Maszyna wyposażona jest w wysokiej jakości noże 

tarczowe HSS 

ICE-Trade Maszyny do Cięcia Profili/Zabieraków 

Do przycinania zabieraków na długość. Dostępne 2 

wersje: gilotyna do większych zabieraków i przecinarka, 

tną do max. T120 

 

ICE-Trade Nawijarki do Taśm Przenośnikowych 

Do nawijania - odwijania przenośników taśmowych i 

arkuszy. Do użytku wewnątrz i / lub na zewnątrz. 

Nawijarki są wyposażone w bezpieczne podpory          

osi – safety chuck, zaprojektowane przez  ICE-Trade  

lub łożyska mosiężne. 

 

ICE-Trade Stojaki Do Taśm 
Do przechowywania pasów, nie posiadąją napędu. 

Wykonane na wymiar i tonaż oraz wykończone zgodnie 

z wymaganiem klientów. Mogą być transportowane wraz 

z pasem wózkiem widłowym. 

 

 

ICE-Trade Maszyny Zwijające 

Do nawijania wstęg gumowych. Po cięciu wsdłużnym 

pasów przez maszynę ITBST, maszyna zwijająca  bardzo 

szybko zwija odcięte obrzeża w rolki. Dostępne 

również ze zwijaniem poziomym dla cięższych 

produktów. 
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ICE-Trade ® Maszyny 

ICE-Trade Nawijarka do Wstęg / Arkuszy  

Po ucięciu wstęg przeznaczonych na boczne gumy 

obrzeżowe lub skrobaki gumowe, można je zwijać 

jednocześnie za pomocą zwijarki ICE-Trade. ITMSW 

wyposażona jest w wał z pneumatycznie regulowaną 

średnicą. 

 

ICE-Trade Bezpieczne Podpory Osi 

ICE-Trade produkuje bezpieczne podpory osi – safety 

chuck -  do nawijarek taśm przenośnikowych o 

ładowności od 1,6 do 64 ton. 

 

 

ICE-Trade Prasy do Profili 

Prasa do Profili w połączeniu z Stołem Roboczym do 

ściskania zabieraków i falban. Naciska profile podczas 

klejenia na zimno. Dostępne również w wersji 

półautomatycznej. Po ściśnieciu, wózek prasy 

automatycznie przesuwa się do następnej pozycji  

 

ICE-Trade Stół Roboczy 

Do montażu zabieraków i falban na taśmie 

przenośnikowej. ICE-Trade Stół roboczy służy do 

zasilenia Prasy do Profili 

 

 

ICE-Trade Dziurkarka do Taśm 

Wykonuje otwory wskutek urzerzania lub przewiercania 

pasów przenośnikowych lub pasów filtracyjnych. 
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ICE-Trade ® Narzędzia  

ICE-Trade Mierniki Twardości Shore 

Pomiar twardości w skali Shore A lub D dla wszystkich 

produktów elastomerowych. 

ICE-Trade Analogowy Miernik Grubości 

Służy do pomiaru grubości taśmy i arkuszy za pomocą 

wysokiej jakości miernika, wyprodukowanego w 

Niemczech. Miernik może być analogowy lub cyfrowy, 

mierzy grubość od 0,1 do 50 mm  

 

ICE-Trade Narzędzia Ścierne  

Dostępne jako pokryte pokruszonym węglikiem 

wolframu, uziarnienie do ustalenia. 

 

 

ICE-Trade Żłobiarka/Nacinarka do Gumy 

Profil rowkowy w okładzinach do bębnów napędowych 

oraz odcinania zabieraków z pasów. Dostępne w wersji 

115 i 230 V. 

 

 

ICE-Trade Podwójne Rolki Dociskowe 

Do szerokości pasa 800 do 2000 mm. Absolutna 

konieczność w przypadku łączenia taśm na zimno. 

Wszystkie narzędzia są wykonane ze stali ocynkowanej 

elektrolitycznie. 
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ICE-Trade ® Narzędzia 

ICE-Trade Noże 

Pełna gama noży dla przemysłu gumowego wykonanych 

z wysokiej jakości stali o długiej żywotności 

ICE-Trade Zaciski do Lin Stalowych 

służą do naprężania liny stalowej w celu jej czyszczenia, 

przed wulkanizacją przenośników taśmowych z linami 

stalowymi  

ICE-Trade Zestaw liter i cyfr do oznakowania 

miejsc naprawy 
 

Do oznaczania elementów wulkanizowanych na gorąco, 

datą, nazwą firmy i wszystkimi innymi wymaganymi 
danymi 

ICE-Trade Zestaw narzędzi  

Skórzana torba wyposażona we wszystkie podstawowe 

narzędzia dla profesjonalnego wulkanizatora 

ICE-Trade Miernik Długości 

Mierzy do 999 m 99 cm. Jako wyposażenie Stołu do 

Cięcia Taśmy, nawijarek lub stołów kontrolnych. 
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ICE-Trade ® Narzędzia 

ICE-Trade Ściągacze do Taśm  

Do wciągnięcia pasów do instalacji oraz ściągania osłon. 

Występują w wersji prostej lub kątowej w 2 rozmiarach. 

ICE-Trade Ściągacze do Osłon 

Do ściągania osłon i warstw tekstylnych przed 

wulkanizacją taśm przenośnikowych. 

Standardowy ściągacz osłon jest używany z pasem 

wciągającym. Ściągacze Oslon Econ są narzędziem 

niskobudżetowym. 

ICE-Trade Wałki Ręczne i Nakłuwacze  

ICE-Trade Szczypce 

Szczypce dla wulkanizatora do zdejmowania osłon i 

warstw tekstylnych z pasów. 

ICE-Trade Młot Pneumatyczny  

Młot Pneumatyczny ICE-Trade znacznie ułatwia życie 

podczas montażu okładzin na bębnach napędowych lub 

do innych zastosowań związanych z klejeniem na zimno. 

Opcjonalnie Młot Pneumatyczny jest dostarczany z   

ICE-Trade Air Zestawem Przygotowania Powietrza, 

ITACS. 
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ICE-Trade ®  

Elementy Przenośników  

ICE-Trade Osłony Taśm Przenośnikowych 

Ochrona transportowanego materiału przed wpływem 

czynników zewnętrzych. Ze stali ocynkowanej, aluminium 

lub PCV. 

 

 

ICE-Trade Pasy Amortyzujące 
Kombinacja polietylenu o niskim tarciu i poduszki 

gumowej o twardości 50° w skali Shore’a  

 

 

ICE-Trade Rolki Flexi Rollers 

Dostępne sztywne rolki powrotne, rolki samoczyszczące, 

rolki samocentrujące, również z białej gumy 

ICE-Trade Osłona Weilan 

Łapacz kamieni zaprojektowany do ochrony zsypu, 

wykonany z wytrzymałego PU. 
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ICE-Trade ® Guma i PU 



 

 
ICE-Trade ® Guma i PU  

ICE-Trade Okładziny Ceramiczne 

Z podstawą z gumy z samoprzylepnym spodem lub 

podstawą z PU w różnych grubościach. 

 

 

ICE-Trade Guma Kompozytowa 

Wysokiej jakości guma z podstawą z blachy stalowej, 

aluminium lub środkiem z perforowanej blachy stalowej. 

 

 

ICE-Trade Okładziny Gumowe & PU 

Wszystkie rodzaje gumy i blachy PU oraz okładziny 

bębnów napędowych dostępne od ręki. 

 

 

ICE-Trade Płytki typu I 

Okładziny zsypów do najcięższych warunków. Z 

wysokiej jakości gumy ze stalowym podkładem. 

 

 

ICE-Trade Okładziny do Bębnów 

Okładziny do bębnów płuczek / mieszalników / kruszarek. 
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ICE-Trade ®  

Taśmy Przenośnikowe  

ICE-Trade Pasy Gładkie i Profilowane  

Dostępne w różnych wzorach i różnych właściwościach. 

 

 

ICE-Trade Pasy Ruff Top 

Zarówno w beżowej (brązowej), jak i czarnej gumie. 

 

ICE-Trade Materiały do Wulkanizacji na Zimno 

Dostępna jest pełna gama materiałów wiążących na zimno: 

do gumy, PCV oraz łączące stal z gumą. 
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ICE-Trade ® Usługi  

Oprócz powyższych produktów oferujemy następujące usługi: 

 

• Koncepcja, inżynieria i produkcja specjalnych maszyn 

• Doradztwo 

• Zapewnienie wyspecjalizowanych pracowników, takich jak pracownicy 

wulkanizujący przenośniki taśmowe 

• Produkcja części stalowych, aluminiowych i ze stali nierdzewnej 

• Cięcie laserowe i wodne 

• Spawanie TIG i MIG: stal nierdzewna, aluminium i stal 

• Prace tokarskie i frezarskie, konwencjonalne i CNC 

• Czyszczenie części drobinami piasku, szkła lub ceramicznymi 

• Cynkowanie elektrolityczne, fosforanowanie, obróbka powierzchni 

• Malowanie proszkowe i malowanie na mokro 

 



 

 

Więcej szczegółowych informacji o naszych maszynach, 

narzędziach i innych produktach 

ICE-Trade s.r.o. 
International Conveyor Equipment & Trading 

 

Mlynarska 3 

SK - 902 03 Pezinok 

Slovakia 

 

Tel. +421 948 222 891 

info@ice-trade.com  

www.ice-trade.com  
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