TECHNIKA PRZENOSZENIA NAPĘDU

ŁOŻYSKA,
ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE,
OPRAWY ŁOŻYSKOWE
łożyska wzdłużne oraz
poprzeczne, kulkowe,
walcowe, igiełkowe,
stożkowe, baryłkowe,
główki cięgieł,
łożyska ślizgowe,
łożyska precyzyjne,
oprawy dzielone
i niedzielone,
zespoły łożyskowe,
elementy toczne

SILNIKI ELEKTRYCZNE,
REDUKTORY
motoreduktory ślimakowe,
walcowe, stożkowe,
planetarne, w wykonaniach
specjalnych, wariatory,
silniki elektryczne i falowniki

SPRZĘGŁA

USZCZELNIENIA,
ZABEZPIECZENIA

sprzęgła skrętnie elastyczne,
z zębami łukowymi,
bezluzowe, skrętnie
sztywne, przeciążeniowe,
rozprężno-zaciskowe,
magnetyczne, przeguby
precyzyjne, łożyska
jednokierunkowe

uszczelnienia obrotowe,
spoczynkowe,
mieszki uszczelniające,
szczeliwa dławicowe,
pierścienie osadcze, nakrętki,
podkładki zębate,
opaski ślimakowe

TECHNIKA LINIOWA

SZCZOTKI TECHNICZNE

wałki precyzyjne
z tulejami tocznymi,
prowadnice szynowe,
wózki toczne,
mechanizmy śrubowo-toczne,
moduły liniowe,
elementy mechatroniczne

szczotki walcowe, talerzowe,
listwowe, pasmowe
i uszczelniające,
szczotki okrągłe obrotowe
i specjalnego przeznaczenia

PNEUMATYKA

NARZĘDZIA DO MONTAŻU
I DEMONTAŻU ŁOŻYSK
ORAZ INNYCH ELEMENTÓW

sprężarki tłokowe i śrubowe,
zbiorniki ciśnieniowe,
instalacje pneumatyczne,
elementy przygotowania
powietrza, zawory, siłowniki,
elementy złączne, sprężyny
gazowe, szybkozłącza,
narzędzia pneumatyczne,
przewody, węże, pompy,
technika próżniowa

nagrzewnice indukcyjne, płyty
grzejne, nabijaki, klucze hakowe,
nakrętki hydrauliczne, ściągacze,
podkładki regulacyjne,
zestawy. montażowe, pirometry,
przyrządy do pomiaru drgań
i do osiowania, urządzenia do
ustawiania przekładni pasowych
i łańcuchów, mierniki
częstotliwości,
zgrzewarki do pasów

PASY, KOŁA PASOWE, TAŚMY
TRANSPORTOWE I NAPĘDOWE

PODZESPOŁY ELASTYCZNE,
SILNIKI WIBRACYJNE

URZĄDZENIA POMIAROWE,
SERWIS, DIAGNOSTYKA

pasy klinowe, zespolone,
płaskie, wielorowkowe,
segmentowe, o profilu okrągłym,
z metrażu, taśmy wykonywane
na pożądany rozmiar;
uzbrajane w kliny prowadzące,
progi, zabieraki, fale boczne;
łączenie termiczne i mechaniczne;
do wszystkich branż przemysłowych
koła pasowe, tuleje taper lock

napinacze elastyczne,
ramiona i głowice oscylacyjne
zawieszenia wibracyjne,
wibroizolatory, elastyczne
podstawy silników,
napinacze łańcuchów i pasów
silniki wibracyjne, zewnętrzne
pneumatyczne wibratory tłokowe
i liniowe, pneumatyczne wibratory:
wałkowe, turbinowe, kulowe

diagnostyka drganiowa,
analiza stanu łożyska,
osiowanie laserowe, laserowe
ustawianie przekładni
pasowych i łańcuchowych,
wyważanie dynamiczne
w łożyskach własnych, pomiary
geometryczne, łaty pomiarowe,
doradztwo techniczne,
szkolenia

ŁAŃCUCHY I
KOŁA ŁAŃCUCHOWE

SMARY I SMAROWNICE,
CHEMIA PRZEMYSŁOWA

łańcuchy rolkowe, łańcuchy
z powłoką antykorozyjną,
ze stali nierdzewnej,
z zabierakami, specjalne,
transportowe,
ogniwa łączące,
koła łańcuchowe

smary, smarownice ręczne,
elektrochemiczne,
elektromechaniczne,
akcesoria do smarownic;
kleje, żywice epoksydowe,
uszczelniacze powierzchni,
gwintów, zmywacze
i środki odtłuszczające

ściernice do cięcia
i szlifowania, gąbki i papiery
ścierne, tarcze diamentowe,
ściernice trzpieniowe,
narzędzia spojone,
maszyny glazurnicze
i drogowe

