Succesvolle Innovaties
Aandrijfkettingen

Zelfsmerende kettingen

GT4 Winner

5de Generatie LAMBDA-ketting

• Unieke bus met smeergroef

• Volledig zelfsmerend

•	Langere Levensduur – Lagere CO2

• Lange levensduur

Emissie
•	Hoge vermogensoverdracht
• Eenvoudige demontage
• Zeer hoge lengte nauwkeurigheid

• Schoon in gebruik
• Hogere productie en minder
onderhoud
• ANSI Lambda KF serie nu verkrijgbaar
(toepasbaar tot +230º C en geschikt
voor de voedingsindustrie)

Corrosiebestendige kettingen

Kettingen met corrosiebescherming

Kunststof ketting

N.E.P.-ketting

• Zelfsmerend

• Innovatieve oppervlaktebehandeling

• Schoner en stiller in gebruik

•	Superieure corrosiewerende eigen-

• Eenvoudig onderhoud
•	Alternatief voor roestvaststalen

schappen
• Milieuvriendelijk

kettingen

Mechanische componenten

Specifieke industrieën

Vrijloopkoppelingen

Het productportfolio en de service van

• Uitgebreide Europese serie

Tsubaki behoren tot de beste in de

• Voor vrijlooptoepassingen, voor

branche, of het nu gaat om standaard

indexeren of als terugloopbeveiliging
• Voor koppels van slechts 6 Nm tot
686.000 Nm
• Uit voorraad leverbaar

bevestigingsschakels of oplossingen
voor specifieke industriële toepassingen.
Bijv. gripperkettingen voor vorm-, vul- en
vacuümverpakkingstoepassingen.
Ook voor uw specifieke productieproces
zijn specialistische bevestigingsschakels
en op gelijke lengte geselecteerde kettingparen verkrijgbaar.

Toonaangevende producten
en uitstekende service
Bij Tsubaki weten we dat alleen het beste goed genoeg is voor
onze klanten. We zijn ons er bovendien van bewust dat elke
klant zijn eigen wensen heeft. Daarom zijn wij er trots op dat
wij in staat zijn om een uitgebreid productaanbod te presenteren
dat kan voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten:
innovatieve producten voor een hoger productierendement,
minder uitvaltijd en betere onderhoudsvoorwaarden.
Als ‘s werelds belangrijkste fabrikant van producten in de aandrijftechniek streeft Tsubaki ernaar om een positieve bijdrage te
leveren aan het milieu door het gebruik van gevaarlijke stoffen
zoals chroom uit te sluiten en door de uitstoot van CO2 en de
gevolgen daarvan op onze wereld te beperken. Met deze
trend in gedachten, zetten wij alles op alles en gaan wij de
innovatieve technische uitdaging aan.
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