
Renold Zinciri
Üst Düzey Zincir Çözümleri

Özel uygulamalara 
yönelik zincir

Renold adı, yüksek kalite ile eş anlamlıdır; Renold 
ürünleri, en son teknolojiyi kullanır ve minimum 
bakım gereksinimleri ile uzun süre hizmet verecek 
şekilde tasarlanmıştır.

Tedarik edilen sektörlerden bazıları şunlardır:

• Tarım

• İnşaat

• Enerji

• Gıda ve İçecek

• Eğlence ve Tema Parkı

• Malzeme taşıma

• Madencilik ve Taş Ocakçılığı

• Paketleme

• İlaç sanayi

• Matbaa

• Ulaşım

Hassas taşıyıcı zincirlerimiz, bağlantı baklalarının sıkıştırılmasıyla birbirine kusursuz bir şekilde 
tutturulmuş bir dizi kaymalı yataktan oluşur.

•  Maksimum zincir dayanımı ve aşınmaya karşı direnç, malzeme özelliklerinin sıkı biçimde kontrolü ve son 
teknoloji ısıl işlem süreçleri kullanılarak elde edilir.

•  Renold zincirinin tutarlı genel toleransları, onu çoklu dizili zincir düzenlerinde hassas hizalama gerektiren 
taşıma sistemleri için ideal kılmaktadır.

• Kopma yük değerleri asgari uluslararası standartları aşmaktadır.

•  Optimum performans için doğru zincir seçimi şarttır. 
Renold’un deneyimli tasarım ekibi, belirli ürün ve uygulamalara dair ücretsiz  
danışma hizmeti vermek için her zaman hazırdır.

Ters Dişli Zincir
Ürün yelpazemiz, spesifik uygulamalar için isteğe özel 
olarak hazırlanmış tüm ters dişli zincirleri gamını içerir. 
Buna optimum çalışma sağlamak için uyumlu çarklar 
dâhildir.

Özel tasarım özellikleri:

• Hızlı, 50 m/s’ye varan hızlar

•  Kolay montajla son derece kusursuz ve sessiz 
çalışabilme

•  Yuvarlanmalı pivotlar sayesinde dayanıklı ve düşük 
bakım gerekliliği

• Az yağlama ihtiyacı

•  Spesifik gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş 
kapsamlı çözümler

• Aşırı sıcaklıklara ve ortam koşullarına dayanıklı

Taşıyıcı zincir
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• Sinterlenmiş burç içerisinde gıda endüstrisi onaylı yağlayıcı

• Normalde yağlama gerekmez

• Zincirin dışı tamamen kurudur

• Dayanıklı ve dirençli bileşenler

• Zorlu ortamlarda standart zincire göre 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü

• Yüksek hız veya ağır yük uygulamaları için uygun

• DIN 50021’e uygun tuz püskürtme testlerinde 350 saat korozyon koruması

•  Korozif ortamlarda standart karbon çeliğinden 30 kat daha uzun süre dayanır

• Tüm bileşenleri ostenitik paslanmaz çelikten yapılmıştır

•  Tüm bileşenler, gerilim artırıcıları gidermek için yüzey işlemine tabi 
tutulmuştur

™

Çözüm zinciriTahrik zinciri
Üretim ortamınız için

•  Profil bileşenler ve özel pimli yüzey kaplama, aşınma direncini iyileştirir

• Ön gerilmeli yüzeyler, yorgunluk dayanımını artırır

• Üçlü delik açma, pimin kontrollü şekilde konumlandırılmasını sağlar

Sovereign

Hydro-Service

Paslanmaz Çelik

Kulaklı Zincir
72 saatlik hizmetimiz; standart 
K serisi ataçmanlar, M serisi 
ataçmanlar ve standart 
karbon çelik BS zinciri için 
uzatmalı pimler ile yarım inç 
(08B) ila bir inç (16B) arasında 
hatve ölçüsüne sahip tahrik 
zincirlerini kapsar.

Renold zorlu üretim ortamlarında çalışacak zincirlerde uzmanlaşmıştır.  
Size özel üretim ortamınıza (-60 °C ila 400 °C) uygun çeşitli ısıl işlem, yüzey işleme ve  

yağlayıcı ürün gamı sunabiliriz.

Zincirleri paralel kullanan uygulamalarda %0,01 toleransa kadar uyumlu yapabiliriz.

Daha fazla bilgi için lütfen www.renold.com adresini ziyaret edin ya da +44 (0) 161 498 4600 telefon numarasını arayın Daha fazla bilgi için lütfen www.renold.com adresini ziyaret edin ya da +44 (0) 161 498 4600 telefon numarasını arayınDaha fazla bilgi için lütfen www.renold.com adresini ziyaret edin ya da +44 (0) 161 498 4600 telefon numarasını arayın

Sıcak Soğuk Gıda

Hızlı Korozyon Aşınma

Standart Zincir
• 4 mm ila 2,5 inç arasında değişen hatve ölçüleri

•  Çok çeşitli M, K ve uzatmalı pim ataçmanlı serileri mevcuttur

• Yekpare çekilmiş makara ve burç

• Kama perçinli pimler

• Geniş bel şekilli baklalar, daha iyi gerilme dağılımı sağlar

Ekonomik Zincir
• Kama perçinli pimler

• Renold üretim standartlarına göre değer zinciri

• DIN standartlarında da mevcuttur

• Rekabetçi fiyatlar ve teslim

• Tutarlı kalite

Premium Zincir
• Dönen perçinli pimler

• Yüksek bel bakla şekli, daha iyi gerilme dağılımı sağlar

•  Sertleştirilmiş ve bilyeli dövme işlemi uygulanmış 
baklalar

• Yekpare makara ve yekpare burç

•  Rakipsiz doğruluk için en yüksek özelliklere göre 
üretilmiş bileşenler
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