
Renold-láncok
Superior Chain Solutions

Láncok speciális 
felhasználásokhoz

A Renold név a legmagasabb 
színvonalat jelenti. A Renold-termékek 
minimális karbantartási igény mellett 
hosszú élettartamukkal tűnnek ki 
és a legkorszerűbb technológiákkal 
készülnek.  

Többek között a következő iparágakban 
alkalmazhatók:

•  mezőgazdaság

• építőipar

•  energetika

•  élelmiszeripar

•  vidámparkok

•  szállítástechnika

•  bányászat

•  csomagolástechnológia

•  gyógyszeripar

•  nyomdaipar

•  szállítás

Preciziós szállítóláncaink hevederei és siklócsapágyai magas tűréssel készülnek.  

•  A láncok legnagyobb húzás- és kopásállóságát a nyersanyag-specifikáció 
szigorúan szabályozza, illetve azokat a legkorszerűbb hőkezelési eljárások 
alkalmazása biztosítja.

•  A Renold-láncok csekély toleráciainak köszönhetően alkalmasak a több 
szállítóvanolban való párhuzamos működésére, ahol fontos a pontosság. 

•  A szakítószilárdságok meghaladják a nemzetközi szabványok előírásait.

•  Az optimális lánc kiválasztása döntő a megfelelő müködés szempontjából. 
A tapasztalt tervező csapat mindig a rendelkezésére áll hogy díjtalanul segítsen 
a termék és alkalmazás kiválasztásában.

Fogazott láncok
Az adott egyéni felhasználásnak megfelelő 
termékválasztékunk a fogas láncok teljes spektrumát 
felöleli. Ezen kívül a hozzáillő fogaslánckereket tudjuk 
ajánlani, amelyekkel együtt az optimális működést 
biztosíthatjuk. 

Egyéb konstrukciós jellemzők: 

•  nagy sebességek, akár 50 m/s

•  csúszásmentes, alacsony zaj, egyszerűen fel- és 
leszerelhető

•  karbantartást csekély mértékben igényel és hosszú 
élettartammal rendelkezik a kettős csapnak köszönhetően

•  kisebb kenőanyagigény

•  méretre szabott komplett megoldások az Ön
személyes igényei alapján

•  nagy ellenállóképesség a szélsőséges hőmérsékletekkel 
és a kedvezőtlen környezeti feltételekkel szemben

Szállítóláncok

Ezen felül széles körű
hajtómű- és 

tengelykapcsoló-
választékot biztosítunk.
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•  élelmiszeriparban engedélyezett kenőanyag porkohszati 
perselyben

•  utólagos kenést nem igényel

•  száraz láncfelület

• ellenálló, tartós komponensek

•  akár háromszor hosszabb élettartam nehéz használati feltételek 
mellett egy szabványos lánccal összehasonlítva

• alkalmas nagy sebességgel vagy 
 nagy terheléssel járó alkalmazásokhoz

•  350 órányi korrózióvédelem a DIN 50021 szerinti sópermetködös 
vizsgálatoknál

•  több mint 30-szor tartósabb korrózióvédelem a hagyományos 
szénacél láncokkal összehasonlítva

• minden komponens ausztenites rozsdamentes acélból készül

•  minden komponens egyenletes felülettel készül hogy ne 
keletkezzenek feszülségcsúcsok

™

Speciális láncokHajtóláncok Az Ön gyártási 
környezetéhez

•  egyedi profilozott komponensek és csapok minimalizálják a kopást

•  minimális hajlam a fáradásos töresre felületkezelések által

•  három lépcsős lyukasztás – pontos, merev, tartós pozicionálás 
a csapok és hüvelyek részére

Sovereign™

Hydro-Service™

Rozsdamentes acél
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Füles láncok
A 72 órás szolgáltatásunk a ½ (08B) 
és 1 (16B) hüvelyk osztású közötti, 
a K és M sztandard típusú 
fülekkel és hosszabbított 
csapokkal a DIN szabvány 
szerinti szénacél láncokat látja el.

A Renold a nagy igénybevétellel járó gyártási környezetekben
alkalmazott láncok specialistája. 

Az Ön speciális gyártási környezete számára (-60 °C – 400 °C) széles választékot kínálunk 
hő- és felületkezelési folyamatokból és kenőanyagokból. 

Párhuzamosan futó láncokat használó alkalmazások esetén
el tudjuk érni a 0,01% mértékű tűrést. 

A szabványos lánc
•  osztások 4 mm és 2,5 hüvelyk között

•  egyenes (M) és hajlított (K) típusú fülek és 
hosszabbított csapok

•   hidegen extrudált tömör görgők és perselyek

•  két oldalról szegecselt csapok

•  Grand Prix hevederkörvonal a jobb feszültségelosztás 
érdekében

A gazdaságos lánc
•  két oldalról szegecselt csapok

•  megbízható lánc Renold szabvány szerint

•  DIN és ANSI szabvány is elérhető

•  kedvező árak és rövid szállítási határidők

•  állandó minőség

Prémium láncok
•  körkörösen szegecselt csapok

•  Grand Prix hevederkörvonal a jobb feszültségelosztás 
érdekében

•   hőkezelt és sörtézessel felületedzett hevederek

•  tömör görgők

•  a legmagasabb szintű követelmények szerint gyártott 
komponensek – a páratlan pontosságért

Az Ön gyártási 
környezetéhez

A 72 órás szolgáltatásunk a ½ (08B) 

Meleg Hideg

Sebesség Korrózió Kopás

Élelmiszer
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