Tsubaki Sprocket Solutions

TSUBAKI introduceert nu een breed assortiment kettingwielen. Onze kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief
hoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestand
zijn tegen slijtage en schokbelastingen. Dit resulteert in
een optimale levensduur en betrouwbare prestaties,
omwenteling na omwenteling, keer op keer.

Hoger Rendement
De prestatie van uw systeem is sterk afhankelijk van de
interactie tussen ketting en kettingwielen. Dit betekent
dat uw keuze van de kettingwielen het succes van uw
bedrijf aanzienlijk kan verhogen. Maak de juiste en
eenvoudige keuze met kettingwielen van Tsubaki.

Voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen
in de voedinsmiddelenindustrie zijn er ook
kettingwielen beschikbaar van gelegeerd- en
roestvast staal.

• Minder onderhoudsstops
• Hogere productiviteit
• Lagere vervangingskosten

“Wij bieden een complete lijn van standaard en op specificatie gemaakte kettingwielen!”

Kenmerken

TSUBAKI KETTINGWIELEN

Tsubaki heeft een aantal specifieke
kenmerken geselecteerd om het
maximale uit zowel uw aandrijving
als ook uit uw logistieke systeem te
halen:
1 Geharde Tanden
Al onze stalen kettingwielen zijn
uitgevoerd met inductie geharde
tanden voor een maximale levensduur
van zowel kettingwielen als kettingen.
Hardheid:
40 - 55 HRC
Hardingsdiepte: 0,5 - 1,5 mm

Voorraadprogramma
Om het overgrote deel van de kettingwiel-markt te kunnen bedienen, heeft
Tsubakimoto Europe een breed scala aan kettingwielen op voorraad gelegd.
• Stalen kettingwielen conform DIN 8187 (Simplex & Duplex)
• Roestvast stalen kettingwielen conform DIN 8187 (Simplex)
• Stalen kettingwielen conform ANSI (Simplex)
• Stalen kettingwielen met klembusboring conform DIN 8187 (Simplex)
• Klembussen, metrische reeks
Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen
Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor een
perfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen.

Speciale kettingwielen
Voor de beschikbaarheid van op klantenspecificatie gemaakte kettingwielen kunnen
speciale afspraken worden gemaakt, opdat wij deze uit voorraad kunnen leveren.
Op deze manier kunt u uw voorraadkosten verlagen en de lever-betrouwbaarheid
evenals de productie-efficiency verhogen.
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

2 Materialen
Ons kettingwiel-assortiment is uit
voorraad leverbaar in hoogwaardige
staalkwaliteiten:
Koolstofstaal
(uit één stuk:
		
C45, met gelaste
		
naaf:
		
C20/Q235)
Roestvast staal (AISI 304)
3 Tsubaki Box
Om uw handlingkosten te verlagen,
zijn alle Tsubaki kettingwielen
verpakt in Tsubaki dozen.
De verpakking in dozen maakt de
handling en opslag van kettingwielen
efficiënter. Elk stalen kettingwiel wordt
beschermd door een laag roestwerende olie en is in de Tsubaki doos
verpakt in een plastic hoes.
4 	Barcode
Naast het gebruik van een Tsubaki
doos, zijn er ook barcodes toegepast
die uw handlingkosten nog verder
reduceren.
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