ÚSPĚŠNÉ INOVACE
Hnací řetězy
GT4 Winner
• unikátní tažene pouzdro
s domazávacími drážkamai
• delší životnost - nižši emise CO2
• vysoký výkon převodu
• snadná demontáž
• velmi vysoká délková přesnost

Bezúdržbové řetězy
Řetězy LAMBDA páté generace
• zcela bezúdržbový
• dlouhá životnost
• čistá údržba i provoz
• vyšší produktivita a nižší nároky
na údržbu
• řetěz KF Lambda, použitelný při teplotách
až + 230°C, vhodný pro potravinářský průmysl

Řetězy odolné vůči korozi
Plastový řetěz
• bezúdržbový
• čistší a tišší provoz
• jednoduchá údržba
• alternativa k nerezovým řetězům

Mechanické komponenty

Antikorozní řetězy
N.E.P. řetězy
• inovativní povrchová úprava
• vynikající antikorozní vlastnosti
• šetrné k životnímu prostředí

Specifická průmyslová uplatnění

Volnoběžky

Výrobní portfolio a servis TSUBAKI se řadí mezi

• rozšířená evropská série

nejlepší v oboru, ať už se jedná o řetězy

• pro volnoběžkové aplikace, indexaci

se standardními unašeči nebo o zařízení pro

nebo pro zamezení zpětného chodu
• pro přenos kroutícího momentu od 6 Nm
až do 686 000 Nm
• skladem

specifické potřeby v průmyslu, jako
například řetězy s unašeči pro balicí úkony,
jako je tvarování, plnění či vakuové zatavování.
I pro specifické potřeby vašeho vý-robního procesu si u nás budete moci vybrat specializované
unašeče či speciálně vybrané řetězové páry se
stejnou délkovou tolerancí.

ŠPIČKOVÉ A INOVATIVNÍ
PRODUKTY S VYNIKAJÍCÍM
SERVISEM
U nás v TSUBAKI víme, že naši zákazníci se spokojí jen s tím
nejlepším. Jsme si navíc vědomi toho, že každý z našich zákazníků
má své specifické požadavky. Proto jsme pyšni na to, že můžeme
nabídnout široký sortiment výrobků, jež jsou zároveň schopny
plnit vysoká očekávání našich zákazníků: inovativní produkty pro
vyšší efektivitu výroby, méně odstávek a lepší podmínky údržby.
Jako nejvýznamnější světový výrobce pohonné techniky se TSUBAKI
snaží pozitivně přispívat k ochraně životního prostředí. Nepoužíváním nebezpečných surových materiálů, jako je například
chrom, nebo redukováním emisí CO2 se snaží zmírnit dopad, které
tyto látky na dnešní svět mají. Tento trend pro nás představuje
výzvu na poli techniky, které hodláme čelit dalšími inovacemi.
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Pro více informací navštivte, prosím, internetové stránky kabelschlepp.de
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