Wydajnosć Dzieki Innowacjom
Łańcuchy napędowe

Łańcuchy bezobsługowe

GT4 Winner

5ta Generacja Łańcuchów LAMBDA

• Unikalne tuleje Lube Groove (rowki

• Absolutny brak konieczności smarowania
• Dłuższa żywotność = mniejsza emisja CO2

smarne)
• Dłuższa żywotność = mniejsza emisja CO

• Czysta praca i obsługa

• Szczytowe możliwości w technologii

• Redukcja obsługi poinstalacyjnej

2

przekazywania mocy

• ANSI LAMBDA Seria KF - do użytku w

• Łatwy demontaż

wysokich temperaturach (do 230°C), oraz

• Dokładność tolerancji długości

aplikacjach w przemyśle spożywczym.

łańcucha
• Najbardziej zaawansowany łańcuch
BS na europejskim rynku

Odporna na korozję

Seria zabezpieczona przed korozją

Łańcuchy PC

Łańcuchy N.E.P.

• Nie wymagające smarowania

• Innowacyjna technologia nanoszenia

(Polimer-Stal)
• Zapewniają czystą oraz cichszą pracę
• Nie wymagają konserwacji
• Lekka alternatywa dla wszystkich
łańcuchów z stali nierdzewnej

Elementy Mechaniczne

zabezpieczających warstw
powierzchniowych
• Najwyższej jakości odporność
antykorozyjna
• Przyjazne dla środowiska

Gałęzie przemysłu

Sprzęgła jednokierunkowe

Zakres produktów TSUBAKI oraz

• Pełna gama europejska

możliwości świadczonych usług są

• Do indeksowania, z zabezpieczeniem

jednymi z najlepszych w branży, od

przed cofnięciem i przeciążeniem
• Już od 6 Nm do 686.000 Nm momentu
obrotowego

standardowych przyłączy do konkretnych
rozwiązań przemysłowych. Dostępne są
specjalistyczne zabieraki oraz równe

• Najnowsza konstrukcja

dopasowanie długości łańcuchów do

• Bezobsługowe

pracy w parach. Na przykład: Łańcuch
Gripper - dla przemysłu pakowania
próżniowego.

Wiodace Produkty
Doskonała Obsługa
W TSUBAKI wiemy, że klienci chcą najlepszych produktów i mamy
świadomość, że każdy z naszych klientów ma unikalne wymagania.
Dlatego jesteśmy dumni z naszej zdolności do realizacji szerokiej
gamy produktów, która spełnia, a nawet przewyższa tak wysokie
oczekiwania. Innowacyjne produkty TSUBAKI w znacznym stopniu
przyczyniają się do: zwiększenia efektywności produkcji, skrócenia
czasu przestojów, oraz redukcji całkowitych kosztów.
#1 w produkcji łańcuchów na świecie.
Firma TSUBAKI, jako wiodący światowy producent elementów
przenoszenia napędu jest oddana poprawie środowiska poprzez
wyeliminowanie stosowania niebezpiecznych materiałów takich jak
Chrom, oraz do zmniejszenia wpływu na nasze środowisko
naturalne w wyniku skutków emisji CO2. Patrząc w przyszłość,
jesteśmy zobowiązani do podjęcia dalszych wyzwań oraz ciągłego
rozwoju i wprowadzania innowacji technicznych (Eco & Eco).

Usługa Parowania i Oznaczania firmy Tsubaki
Duża dokładność i zawężona tolerancja
Gdy łańcuchy pracują równolegle w przenośnikach, na przykład w maszynach pakujących, lub
wtedy, gdy wymagane jest zachowanie jak najmniejszej różnicy długości łańcuchów zastosowanych w podnośnikach (wieże akumulacyjne w przemyśle metalurgicznym lub włókienniczym),
firma Tsubaki przoduje pod względem dokładności. Możemy zagwarantować maksymalną
różnicę długości łańcuchów wynoszącą 0,50 mm, bez względu na całkowitą długość łańcucha
wymaganą przez klienta.
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