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Variátory- základní pojmy 
Variátor je převodovka s plynule měnitelným převodovým poměrem. 

Variátor mění výstupní otáčky za chodu stroje. Mechanické variátory jsou 

konstruovány jako třecí, řemenové nebo řetězové převody. 

 

Použití variátorů : 

 U strojních zařízení. 

 V automatické automobilové převodovce. 

 U skútrů. 
 

Konstrukce variátorů: 

 párová kuželová kola 

 protilehlá kuželová kola 

 třecí s čelními koly 

 sférická konstrukce 

 IVT 

 CVT 
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Variátor s protilehlými kuželovými koly [5] 



Regulační rozsah otáček 
Variátory bývají konstruovány jako: 

 jednostupňové převody 

 dvoustupňové převody 

 čtyřstupňové převody. 
 

Regulační rozsah otáček pro jednostupňový převod: 

 

D1  je konstantní 

D2  se mění v rozmezí D2min až D2max 
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Třecí variátor s čelními koly 
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Regulační rozsah otáček 
Regulační rozsah otáček pro dvoustupňový převod: 

 

D1   se mění v rozmezí D1min až D1max 

D2  se mění v rozmezí D2min až D2max 

Polovina každé řemenice je pevná, druhá polovina je 

posuvná. Osová vzdálenost řemenic je konstantní. 
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Schematické znázornění řemenového variátoru  
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Variátorové řemeny a řetězy 

U řetězových variátorů se používá lamelový řetěz, u řemenových variátorů 

speciální klínový řemen. 
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Lamelový řetěz 
Oválné pouzdro 

pro vložení 

klínových lamel 

Variátorový řemen [6] 



Elektronicky řízený variátor 

Změna otáček u tohoto variátoru není řízena odstředivou silou, ale 

elektromotorem, který dostává impulzy od řídící jednotky. Polovina hnací 

řemenice je posunována elektromotorem a tím dochází ke změně jejího 

průměru a plynulé regulaci otáček. Řídící jednotka má přednastaveny pro 

různé jízdní situace nejvhodnější polohy hnací řemenice. 

Tento typ variátoru se používá u skútrů s větším objemem motoru. 
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Elektronicky řízený variátor [7] 



Kontrolní otázky 

 Jaké znáte druhy variátorů? 

 Co je to variátor? 

 Jak vypočítáte regulační rozsah otáček pro variátor s jednostupňovým 

a dvoustupňovým převodem? 

 Popište variátor na následujícím obrázku. 
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Variátor 
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