TSUBAKI
TM
neptune RS ROLLENKETTING
Oppervlaktebehandelde corrosiewerende ketting

TSUBAKI neptuneTM RS ROLLENKETTING

MADE IN JAPAN

Gevestigd in Kansai Science City, de Kyotanabe fabriek belichaamt ons brede spectrum van
geavanceerde technologische oplossingen. Onze doelstelling is deze milieuvriendelijke
faciliteit uit te bouwen tot de beste kettingfabriek in de wereld. Het Kyotanabe Technical
Centre speelt bovendien een essentiële rol in de Tsubaki Groep omwille van haar R&Dactiviteiten en verspreiding van informatie. De Kyotanabe fabriek is een uitstekend voorbeeld
van een faciliteit gebouwd op de basis van de technische expertise van Tsubaki.
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Corrosiewerende NeptuneTM ketting
Krachtig tegen water & alkaliën
Eigenschappen

Nieuwe oppervlaktebehandeling

• Sterk corrosiewerend

De Neptune™ oppervlaktebehandeling combineert

• Uitstekende chemische weerstand

de uniek ontwikkelde speciale coating en speciale

• Zelfde sterkte als een koolstofstalen ketting

harscoating van Tsubaki voor een uitstekende

• Minder belastend voor het milieu

weerstand tegen corrosie (roest) en chemische stoffen.
Speciale harslaag
Speciale coating
Basisketting
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*Interne vergelijkingstest

Natriumhypochloriet en natriumhydroxide worden gebruikt in de voedselindustrie om te reinigen en te ontsmetten.
Beide zijn alkalische waterige oplossingen.

TSUBAKI neptuneTM RS ROLLENKETTING

Voor corrosieve omgevingen
VOEDING | AFVAL | VERPAKKING
De Tsubaki NeptuneTM serie is een koolstofstalen ketting van topkwaliteit die kan worden
gebruikt in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en natte omgevingen.

Geen vermindering in sterkte

Typische toepassingen voor Neptune™ kettingen omvatten:

Een speciale behandelingsprocedure wordt gebruikt

• Voedselverwerking

die geen effect heeft op de sterkte van de ketting

• Afvalverwerking

(hardheid van de onderdelen). NeptuneTM kettingen

• Verpakking

hebben dezelfde treksterkte en toegelaten belasting

• Sterilisatie van PET-flessen

als onze standaard rollenkettingen.
Minder belastend voor het milieu
NeptuneTM kettingen gebruiken geen schadelijk
hexavalent chroom in hun corrosiewerende
oppervlaktebehandeling of andere gevaarlijke stoffen
zoals lood, cadmium, kwik of arsenicum. NeptuneTM
kettingen voldoen aan de RoHS-richtlijnen.
Milieu
Kettingen vervaardigen met een aanzienlijk langere
levensduur helpt het milieu: minder regelmatige
vervanging van de ketting resulteert in een lager
verbruik van grondstoffen en energie en vermindert
de CO2-uitstoot. De NeptuneTM ketting is een
milieuvriendelijk product.
Kettingselectie software
De kettingselectie software van Tsubaki biedt een
intern ontwikkeld rekenprogramma dat de keuze
van een ketting vereenvoudigt: de gebruiker voert
eerst de individuele aandrijfvereisten in. De Tsubaki
kettingselectie software berekent daarna de vereiste
grootte en het type van de ketting en biedt de gebruiker een constructieve kettingoplossing.

TSUBAKI PRODUCTlayout
De EVOLUTIE van de aandrijfketting, met verbeterde kwaliteit
en betere prestaties.
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