
Renold-kedjor
Superior Chain Solutions

Kedjor för särskilda 
ändamål

Namnet Renold  är synonymt med 
högsta kvalitet. Produkter från Renold 
är utformade för en lång livslängd och 
minimalt behov av underhåll och tillverkas 
med den senaste tekniken.  

De används bl.a. inom följande branscher:

•  Lantbruk

• Anläggning

• Energi

• Livsmedel

• Nöjesparker

• Materialhantering

• Gruvindustrin

• Förpackningsindustri

• Medicinteknik

• Tryckeri

• Transport

Våra högprecisions-transportörkedjor består av glidlager som hålls på ett 
exakt avstånd till varandra via länkplattor.  

•  Kedjorna uppnår en hög drag- och slithållfasthet genom strikta kontroller 
av materialspecifikationerna och att vi använder moderna härdingsmetoder.

•  Genom sina precisa toleranser passar Renold-kedjor utmärkt för applikationer 
med hårda längdkrav och vid parallella kedjedrifter.

•  Brottlasterna överskrider de internationella normernas lägsta krav.

•  Valet av rätt kedja är avgörande för en optimal funktion.

•  Vår erfarna personal hjälper dig gärna att välja rätt produkter för respektive
användningsområde utan extra kostnad.

Tandkedjor
Vårt produktsortiment som är skräddarsytt för alla typer 
av tillämpningar, täcker hela spektrumet av tandkedjor. 
Här ingår även passande kedjehjul för att säkerställa en 
optimal funktion. 

Särskilda konstruktionsegenskaper: 

•  Höga hastigheter, upp till 50 m/sek

•  Glappfria och tysta, enkel montering/demontering

•  Driftsäkerhet och lång livslängd tack vare 
vaggformade länkar

•  Låg förbrukning av smörjmedel

•  Skräddarsydda helhetslösningar som helt anpassas 
efter dina unika förutsättningar

•  Motståndskraftiga mot extrema temperaturer och 
krävande omgivningsförhållanden

Transportörkedjor

Vi tillverkar även ett
omfattande sortiment

av växellådor och
kopplingar.
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•  Livsmedelsgodkänt smörjmedel i de sintrade hylsorna

•  Normalt krävs ingen eftersmörjning

•  Kedjans yttre är torr

• Motståndskraftiga, hållbara komponenter

•  Upp till tre gånger så lång livslängd under krävande driftsförhållanden 
jämfört med standardkedjor

• Avsedd för drift med hög hastighet eller kraftig belastning

•  350 timmars korrosionsskydd i test med saltlösning enligt DIN 50021

•  Mer än 30 gånger bättre korrosionsskydd jämfört med vanlig 
kolstålskedja i fuktig miljö

• Alla komponenter tillverkas av rostfritt austenitiskt stål

• Alla komponenter med ytfinish för att undvika spänningstoppar

™

Solution ChainsDrivkedjor För dina 
produktionsförhållanden

•  Profilerade komponenter och en särskild ytbehandling av bultarna 
förbättrar förslitningsmotståndet

•  Kulblästrade ytor ger ett ökat utmattningsmotstånd

•  Tre-stegs-stansning av hålen i plattorna gör att pinnen sitter optimalt

Renold Sovereign™

Renold Hydro-Service™

Renold Stainless Steel
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Medbringarkedja
Vår 72-timmars-service omfattar
drivkedjor med en delning från
1/2-tum (08B) till 1 tum (16B)
med fästlänkar enligt 
ISO-standard av typ K och M 
samt förlängda pinnar för kedjor 
av Europeisk standard (BS).

Renold är specialisten på kedjor som används under krävande produktionsförhållanden.
Vi erbjuder ett brett sortiment av härdnings- och ytbehandlingar samt smörjmedel

för din särskilda produktionsmiljö (-60°C till 400°C).

Vid användning av kedjor som löper parallellt, kan vi uppnå
en tolerans på endast 0,01 %.

 

Standardkedjor
•  Delning från 4 mm till 2,5 tum

•  Åtskilliga fästvinklar, förlängda bultar tillgängliga

•  Kallpressade, hela rullar och hylsor

•  V-nitade pinnar 

•  Grand Prix-formade plattor för bästa förslitningsmotstånd / 
utmattningsgräns

Den prisvärda kedjan
•  V-nitade pinnar 

•  Prisvärd kedja enligt Renolds tillverkningsstandard

•  Tillgänglig i Europeisk och Amerikansk standard

•  Prisvärd och med korta leveranstider

•  Jämn kvalitet

Premiumkedjor
•  Rundnitade pinnar

•  Grand Prix-formade plattor för bästa förslitningsmotstånd / 
utmattningsgräns

•  Seghärdade och kulblästrade plattor

•  Hela rullar och hylsor

•  Komponenter som är tillverkade enligt högsta specifikation 
för oslagbar prestation

produktionsförhållanden

Hetta Kyla

Hastigt Korrosion Slitage

Livsmedel
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