
Nový dizajn a nové funkcie na našej webovej stránke 
 

Spustili sme novú webovú stránku s moderným dizajnom a novými funkciami, ktorá je prehľadnejšia a 

ponúka rýchlejšiu a ľahšiu orientáciu. 

Ak máte záujem ušetriť čas, tento dokument je pre Vás. 

Radi by sme Vám predstavili najdôležitejšie vizuálne a funkčné zmeny v 14 bodoch. 

 

1. Inovatívna, prehľadná domovská stránka 
 

Hlavné produktové skupiny z našej ponuky sa zobrazia hneď na úvodnej stránke, aby ste rýchlo našli všetko, 

čo hľadáte. 

 
 

2. Označenie rozmerov 
 

Pre rýchlejšie vyhľadávanie sme uviedli rozmery produktov aj pri obrázkoch samotných podskupín 

produktov. 

 

https://www.powerbelt.sk/
https://www.powerbelt.sk/keskenybr-spz;-spa;-spb;-spcbr-3v;-5v;-8v;-95;-125-c1809


3. Rýchlejšie vyhľadávanie v jednotlivých produktových skupinách 

 

Obrázky produktov uľahčujú a zrýchľujú vyhľadávanie vo všetkých skupinách produktov. Napr. ak hľadáte 

reťazové koleso, z domovskej stránky sa k nemu dostanete 2 kliknutiami: kliknutím na obrázok „Reťazový 

pohon“ a potom na obrázok „Reťazové koleso“. 

 

 

4. Vylepšené rýchle vyhľadávanie 

 

Vylepšili sme rýchle vyhľadávanie, pomocou ktorého môžete vyhľadávať tovar podľa názvu položky, čísla 

položky a výrobného čísla položky. 

 

 

 

https://www.powerbelt.sk/lanchajtasokbr-lancfeszitokbr-lancvezetok-c9


5. Konfigurátor pre energetické reťaze  

 

Zadajte základné rozmery požadovanej energetickej reťaze (vnútorná výška a šírka, polomer ohybu, dĺžka 

reťaze alebo dĺžka zdvihu) a konfigurátor ponúkne vhodnú energetickú reťaz a súvisiace príslušenstvá, napr. 

koncovú sadu, obmedzovače atď. ... Po výbere tovaru sa zobrazí cena energetickej reťaze, ktorú si môžete aj 

okamžite objednať. 

 

 

 

 

 

 

https://www.powerbelt.sk/st-e-tipusbr-zart-p455


6. Konfigurátor lineárnej jednotky  

 

Hlavným účelom konfigurátora je zjednodušiť a urýchliť konštrukčný návrh strojov. Po zadaní základných 

údajov stránka ponúka všetky lineárne jednotky, ktoré spĺňajú stanovené podmienky. Veľkou výhodou 

softveru je, že okrem lineárnej jednotky ponúka aj správny pohon - servomotorom alebo krokovým motorom. 

To vám umožní objednať celý systém alebo, ak už máte vlastný pohon, môžete si objednať vhodný adaptér 

na pripojenie existujúceho pohonu k lineárnej jednotke. K dispozícii sú tiež 3D modely vybraných jednotiek, 

nemusíte ich samostatne vyhľadávať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.powerbelt.sk/linearis-egysegbr-konfigurator-p2926


7. Konfigurátor remeňového pohonu 

Malá a praktická pomôcka vám pomôže vypočítať dĺžku remeňa, či už ide o klinový alebo ozubený remeň. 

Po vypočítaní dĺžky remeňa kliknutím na tlačidlo „ZÚŽENIE VÝBERU PODĽA VÝPOČTOV“ sa zobrazia 

remene s najbližšou dostupnou dľžkou. Po výbere dľžky remeňa si môžete vypočítať skutočnú osovú 

vzdialenosť remeníc. 

 

 

  

 
 

 

 

https://www.powerbelt.sk/profil-5-p1867
https://www.powerbelt.sk/profil-5-p1867


8. Konfigurátor hriadeľovej spojky  

 

Stačí zadať pár základných údajov a program vám vyhodí typy spojok zodpovedajúce daným vlastnostiam. 

 

 

 

 

 

https://www.powerbelt.sk/ontottvas-kormos-tengelykapcsolo-p1394
https://www.powerbelt.sk/ontottvas-kormos-tengelykapcsolo-p1394
https://www.powerbelt.sk/ontottvas-kormos-tengelykapcsolo-p1394


9. Dotazníky 

 

Nová webová stránka priniesla aj nové dotazníky. Už nemusíte ručne vypisovať vytlačené dotazníky, 

naskenovať ich a poslať nám mailom. Stačí, keď ich vyplníte online a pošlete nám ich jedním kliknutím.  

Dostupné dotazníky:  

 

9.1. Hydraulické a priemyselné hadice  

 

Ak si nie ste istí, ktorá hadica by sa vám najviac hodila alebo ktorý typ rýchlospojky je na vašej hadici, 

pošlite nám prostredníctvom nášho dotazníka niekoľko základných údajov a my Vám navrhneme vhodný 

produkt. Dotazník nájdete v ľavom dolnom rohu produktovej skupiny „Hadice a príslušenstvá“. 

 

  

  

 

https://www.powerbelt.sk/tomlo-ajanlatkero-c2627
https://www.powerbelt.sk/tomlo-ajanlatkero-c2627


9.2. Krycie vaky 

V prípade záujmu o špeciálne vyrobené krycie vaky alebo ak hľadáte ochranu vhodnú do extrémnych 

podmienok, vyplňte náš dotazník na krycie vaky a my vám ich navrhneme. 

  

 

https://www.powerbelt.sk/hengeres-porvedo-harmonika-p417
https://www.powerbelt.sk/hengeres-porvedo-harmonika-p417


 

 
 

 

https://www.powerbelt.sk/hengeres-porvedo-harmonika-p417
https://www.powerbelt.sk/hengeres-porvedo-harmonika-p417
https://www.powerbelt.sk/hengeres-porvedo-harmonika-p417
https://www.powerbelt.sk/hengeres-porvedo-harmonika-p417


9.3. Ploché remene vyrobené na zákazku  

Ak si nie ste istí, aký typ plochého remeňa spĺňa vaše očakávania, vyplňte náš dotazník a pošlite nám ho. 

 

 

https://www.powerbelt.sk/egyedi-laposszij-p1606


  

  

 

https://www.powerbelt.sk/egyedi-laposszij-p1606
https://www.powerbelt.sk/egyedi-laposszij-p1606
https://www.powerbelt.sk/egyedi-laposszij-p1606


9.4. Dopravníkový pás 

Pre rôzne prevádzkové podmienky nájdete u nás viacero druhov dopravníkových pásov. Po zadaní 

potrebných údajov do dotazníka vám navrhneme správny typ. 

 

 

 

https://www.powerbelt.sk/szallito-heveder-p1607
https://www.powerbelt.sk/szallito-heveder-p1607


 

 

 

https://www.powerbelt.sk/szallito-heveder-p1607
https://www.powerbelt.sk/szallito-heveder-p1607
https://www.powerbelt.sk/szallito-heveder-p1607


10. 3D modely a kontrola rozmerov online 

  

Pre veľkú radosť konštruktérov u nás nájdete okrem podrobného popisu výrobkov pri väčšine položiek aj 3D 

modely. Nainštalovaný softvér umožňuje kontrolu rozmerov dielca bez nutnosti sťahovania 3D modelu. 

 

 

 

 

 

11. Online objednávky 

 

Online objednávanie a výber termínov jednotlivých dodávok umožňujú rýchlejšie a transparentnejšie 

nakupovanie. Môžete zadať viac objednávok naraz, s rôznymi termínmi doručenia. Košík roztriedi výrobky z 

vašej objednávky podľa možnosti dodania, a tak môžete spravovať všetky svoje objednávky na jednom 

mieste. Správa zásob je prehľadná, výrobky dorazia na vami určené miesto vo vami určenom termíne. 

 

 

 

12. Zásoby výrobcov, núdzové obstarávanie  

 

Okrem našich existujúcich zásob v Maďarsku a Rumunsku stránka zobrazuje aj zásoby výrobcov, s 

možnosťou expresnej prepravy tovaru. Na stránke sa zobrazuje cena a očakávaný čas dodania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Inteligentný asistent 

 

 Okrem základných vybraných produktov naša stránka vám ponúka možnosť vybrať si ďalšie súvisiace 

produkty, pomocou ktorých môžete zostaviť kompletné sady. Umožní vám to rýchlejšie a jednoduchšie si 

objednávať u nás.  

 

  

(Obr. 1: Príslušenstvá) 

V prípade výrobkov, ktoré sa dajú obrábať, pri vložení do košíka stránka vám ponúka možnosť opracovania 

ako opciu. 

 

(Obr. 2: Opracovanie) 

 

 



 

14. Podpora – kontaktná osoba 

 

 V dolnej časti každej stránky skupiny produktov nájdete kontaktné údaje odborníka zodpovedného za daný 

sortiment. V prípade otázok nás môžete online kontaktovaťa naši kolegovia vám radi poradia. 

 

  
 

 


