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Heavy Series with increased fatigue resistance (thicker plates) 

Simplex roller chains



Heavy Series with increased fatigue resistance (thicker plates) 

Duplex roller chains
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committed to the environment



Recommended chain tractive power for appropriate speeds
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Simplex roller chains
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Duplex roller chains
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Simplex roller chains
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Dalys.
Stebul÷s ir elastinis sujungimas 
(poliuretanas). 
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai 
surinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas.
Viva movos naudojamos sujungiant 
ašis, tarp kurių atstumas yra nuo 9 
mm iki 300 mm. Ašių skersmuo gali 
būti nuo 10 mm iki 165 mm*
Sukimo momentas.
Viva movos gali dirbti kai sukimo mo-
mentas iki 6270 Nm*
Greitis.
Ašys gali suktis iki 5400 aps/min*
Neašiškumas.
Galimas neašiškumas iki 3,2 mm pa-
raleliai arba iki 4º kampu*
Vibracija.
Elastinis elementas sugeria vibraciją
ir apsaugo įrengimus nuo smūgių.
Darbo temperatūra.
– 40º C … + 93º C
Tepimas.
Poliuretano sujungimas nereikalauja 
tepimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Dalys.
Stebul÷s ir elastinis sujungimas 
(poliuretanas). 
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai su-
rinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas. 
Omega movos naudojamos sujungiant 
ašis, tarp kurių atstumas yra nuo 8 mm 
iki 458 mm. Ašių skersmuo gali būti nuo 
13 mm iki 229 mm*
Sukimo momentas.
Omega movos gali dirbti kai sukimo mo-
mentas yra nuo 22 Nm iki 38400 Nm*
Greitis.
Nuo 1500 aps/min iki 7500 aps/min*
Neašiškumas.
Galimas neašiškumas iki 4,8 mm para-
leliai arba 4º kampu*
Vibracija.
Elastinis elementas sugeria vibraciją ir 
apsaugo įrengimus nuo smūgių.
Darbo temperatūra.
– 40º C … + 93º C
Tepimas.
Poliuretano sujungimas nereikalauja te-
pimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Dalys.
Stebul÷s ir sujungimo ašel÷s (gumin÷s 
dalys yra vulkanizuotos ant trinčiai 
atsparių bronzinių movų, montuojamų
ant ašelių, kurios tolygiai paskirsto 
apkrovą ant stebul÷s). Sujungimo 
ašel÷s gumin÷ detal÷s kietumas yra 80º
pagal kietumo skalę A.
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai su-
rinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas. 
Naudojamos sujungiant ašis, tarp kurių
atstumas yra nuo 3,5 mm iki 380 mm. 
Ašių skersmuo gali būti nuo 19 mm iki 
480 mm.*
Sukimo momentas.
Nuo 250 Nm iki 600000 Nm.*
Greitis.
Nuo 480 aps/min iki 4700 aps/min.*
Neašiškumas.
Galimas neašiškumas iki 0,08% parale-
liai arba 0,1º kampu, ašies poslinkis 0,8 
% . Elastingumas sukime 2º.
Vibracija.
Sujungimo ašel÷s sugeria vibraciją.
Darbo temperatūra.
– 40º C … + 90º C
Tepimas.
Pencoflex mova nereikalauja tepimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Dalys.
Stebul÷s ir elastingas ele-mentas
(Disk Pack sujungimas iš plieno)
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai 
surinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas. 
Thomas movos naudojamos sujun-
giant ašis, tarp kurių atstumas yra 
nuo 3 mm iki 494 mm. Ašių skersmuo 
gali būti nuo 16 mm iki 394 mm.*
Sukimo momentas.
Thomas movos gali dirbti  kai sukimo 
momentas yra iki 320900 Nm*.
Greitis.
Ašys gali suktis iki 15000 aps/min*.
Neašiškumas.
Galimas neašiškumas iki 0,16% para-
leliai arba 0,11º kampu, ašies poslin-
kis 2,8 % *.
Vibracija.
Sugeria vibraciją.
Darbo temperatūra.
- 30º C … + 80º C

Tepimas.
Thomas mova nereikalauja tepimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Dalys.
Stebul÷s, elastinis ele-mentas
(poliuretanas) ir vandens nepra-
leidžiantis apsaugos žiedas. 
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai su-
rinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas. 
Wrapflex movos naudojamos sujungiant 
ašis, tarp kurių atstumas yra nuo 2 mm 
iki 6 mm. Ašių skersmuo gali būti nuo 1 
mm iki 186 mm.*
Sukimo momentas.
Wrapflex movos gali dirbti kai sukimo 
momentas yra iki 15028 Nm.*
Greitis.
Ašys gali suktis iki 4500 aps/min.*
Neašiškumas.
Galimas neašiškumas iki 0,2% paraleliai 
arba 0,5º kampu, ašies poslinkis 1,5 % . 
Elastingumas sukime 5º.
Vibracija.
Sugeria vibraciją.
Darbo temperatūra.
- 40º C … + 95º C
Tepimas.
Wrapflex mova nereikalauja tepimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Viva Omega

PencoflexThomas Wrapflex

Elastin÷ mova Elastin÷ mova

Pirštin÷ movaDiskin÷ mova Mova su elastiniu intarpu

VIVA® elastin÷ mova: 
Susidedanti tik iš keturių komponentų, 
dviejų stebulių ir dviejų pusinių
elementų, VIVA® mova yra sukurta 
lengvam surinkimui ir priežiūrai. 

Viva movos
privalumai





Dalys.
Stebul÷s ir sujungimo įvor÷.
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai 
surinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas. 
Lifelign movos naudojamos sujun-
giant ašis, tarp kurių atstumas yra 
nuo 3 mm iki 3000 mm. Ašių skers-
muo gali būti nuo 13 mm iki 1025 
mm.*
Sukimo momentas.
Lifelign movos gali dirbti kai sukimo 
momentas yra iki 6760000 Nm.*
Greitis.
Ašys gali suktis nuo 220 iki 8000 
aps/min.*
Neašiškumas.
Galimas neašiškumas iki 0,3% para-
leliai arba 0,5-1,5 º kampu, ašies 
poslinkis 1,5 % . Elastingumas 
sukime 0 º.
Darbo temperatūra.
- 30º C … + 90 º C
Tepimas.
Lifelign mova reikalauja tepimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Dalys.
Stebul÷s ir plieninis sujungimo tinklas.
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai su-
rinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas. 
Steelflex movos naudojamos sujungiant 
ašis, tarp kurių atstumas yra nuo 6 mm 
iki 250 mm. Ašių skersmuo gali būti nuo 
13 mm iki 508 mm.*
Sukimo momentas.
Steelflex movos dirba kai sukimo mo-
mentas yra iki 932000 Nm.*
Greitis.
Ašys gali suktis (pagal tipą) iki 350 
aps/min arba iki 6900 aps/min.*
Neašiškumas.
Galimas neašiškumas iki 0,1% para-
leliai arba 0,1 º kampu, ašies poslinkis 
0,4 % . Elastingumas sukime 2 º.
Darbo temperatūra.
– 30 º C … + 90 º C. 
Tepimas.
Steelflex mova reikalauja tepimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Startas. 
„Švelnus“ startas apsaugo nuo perkro-
vų. Baziniame variante starto metu su-
kimo momentas yra 200% mažesnis už
nominalų, o naudojant uždelsimo kame-
rą 150% mažesnis už nominalų.
Dizainas.
Hydroflow movą galima sujungti su 
skriemuliu ar Pencoflex movomis.
Sujungimas. 
Hydroflow sujungia įrengimus dirbančius 
iki 1320 kW galingumu*.
Greitis.
Ašys gali suktis iki 3000 aps/min*.
Vibracija.
Sugeria vibraciją.
Darbo temperatūra.
Iki + 145 º C
Tepimas.
Keičiant apkrovą – keičiamas tepalo 
kiekis.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Dalys.
Stebul÷s (plienas) ir sujungimo ele-
mentas (gaminamas iš anglies/grafito 
pluošto, stiklo pluošto ar anglies/gra-
fito/stiklo pluošto)
Dizainas.
Mažas dalių skaičius leidžia lengvai 
surinkti ir išrinkti movą.
Sujungimas. 
Addax movos naudojamos sujungiant 
ašis, tarp kurių atstumas yra nuo 137 
mm iki 6680 mm (galimyb÷ sujungti ir 
13700 mm atstumus). Ašių skersmuo 
gali būti nuo 16 mm iki 128 mm*.
Sukimo momentas.
Addax movos gali dirbti kai sukimo 
momentas yra iki 6135 Nm*.
Greitis.
Ašys gali suktis iki 10000 aps/min*.
Vibracija.
Sugeria vibraciją.
Darbo temperatūra.
- 30 º C … + 80 º C
Tepimas.
Addax mova nereikalauja tepimo.

* - (priklauso nuo movos dydžio)

Orange peel ™ movų apsaugos

Dalys.
Metalas arba plastikas.
Dizainas.
Lengvas montavimas darbo vietoje.

Addax Orange peel ™

Lifelign Steelflex HydroFlow























KONVEJERINIAI SIETAI

Tipas 100 Tipas 200 Tipas 300

Tipas 400 Tipai 330-340 Tipai 430-440

Tipas 402 Tipai 500-502 Tipas 550

Tipas 600 Tipas 700 Tipas 750

Tipas 800 Tipas 900 Tipas 1000



SIETAI SU PRIEDAIS

Tipas 100 Tipas 100-1 Tipas 402

Tipas 402-1 Tipas 402-2 Tipas 430

Tipas 800 Tipas 800-1 Posūkinis








