TSUBAKI
ŁAŃCUCH TITAN
WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH

JAPOŃSKA
PRECYZJA
Zakład Kyotanabe, zlokalizowany w Kansai Science City, zajmuje się
szerokim spektrum naszych najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych. Naszym celem jest rozwijanie tego przyjaznego dla
środowiska zakładu i uczynienie z niego wytwórni łańcuchów numer
jeden na świecie. Ponadto ośrodek techniczny Kyotanabe odgrywa
decydującą rolę w Grupie Tsubaki w związku z działalnością B+R
oraz rozpowszechnianiem informacji. Zakład Kyotanabe to doskonały
przykład placówki zbudowanej na fundamencie wiedzy technicznej
Tsubaki.
Dbałość o globalne środowisko naturalne
Grupa Tsubaki stara się przyczynić do zachowania środowiska
naturalnego oraz ograniczenia wpływu jej działalności na rodowisko
poprzez poprawę efektywności działalności produkcyjnej.
Co więcej, grupa Tsubaki będzie stale podejmować wyzwanie
tworzenia trwałej wartości poprzez dalszy rozwój produktów
przyjaznych dla środowiska.
Te ekologiczne produkty pozwalają klientom obniżać zużycie energii
i udoskonalać ekonomiczne aspekty działalności.

NASZE
NAJNOWSZE
OSIĄGNIĘCIE

Łańcuch TSUBAKI Titan to najnowsze osiągnięcie w
dziedzinie badań i rozwoju firmy Tsubaki, którego celem jest
zwiększenie trwałości w trudnych warunkach powodujących
zanieczyszczenie pyłem i ścieranie.
Nasz łańcuch TSUBAKI Titan łączy w sobie najlepsze cechy
naszego uniwersalnego łańcucha GT4 Winner z nowymi i
niepowtarzalnymi specyfikacjami, zapewniając najwyższą
trwałość.

CECHY
ŁAŃCUCHA
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Specjalne powlekane sworznie
Specjalne powlekane sworznie zapewniają
powierzchnię wyjątkowo twardą i
charakteryzującą się niskim poziomem, a tym
samym wydłużają okres eksploatacji.
W rezultacie koszty konserwacji i przestojów, a
także całkowity koszt posiadania spadają do
minimum.
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Tuleje bezszwowe z rowkami
smarującymi
Tuleje bezszwowe z rowkiem smarującym (Lube
Groove, LG) Tsubaki są komponentami
precyzyjnymi i idealnie cylindrycznymi.
Specjalne rowki smarujące utrzymują olej w
miejscu styku, gdzie łańcuch potrzebuje go
najbardziej. Ogranicza to zużycie między
sworzniem a tuleją, w efekcie znacznie
poprawiając trwałość.
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RS16B ~ RS24B

Odporność na korozję
Niklowane zewnętrzne płytki łącznikowe w
połączeniu z płytkami ogniw wewnętrznych
pokrytymi czernią żelazową zapewniają
dodatkową warstwę ochrony przed korozją.
Ring Coin
Niepowtarzalne ogniwa złączne Ring Coin firmy
Tsubaki gwarantują maksymalne wykorzystanie
możliwości łańcucha.

Rowki smarujące
(Lube Groove, LG)
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Tuleja bezszwowa
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Specjalny powlekany sworzeń
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Niklowane płytki zewnętrzne
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Ring Coin
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Często lekceważy się dobór właściwego łańcucha do danego zadania. Trudne warunki, w
których pył/ścierające cząsteczki przenikają do ruchomych części, znacznie skracają czas
eksploatacji standardowych łańcuchów. Wynikiem są wysokie koszty spowodowane
przestojami, stratami produkcyjnymi, wymianami części i nakładami pracy.
Łańcuch TSUBAKI Titan został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić najwyższą trwałość w
takich trudnych warunkach. Wynikające z tego dłuższe odstępy pomiędzy pracami
konserwacyjnymi/wymianami znacznie obniżają całkowity koszt posiadania.

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH

ODPORNOŚĆ NA
PYŁ I SUBSTANCJE ŚCIERAJĄCE

NEPTUNE
ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ

WZMOCNIONY
ODPORNOŚĆ
NA WSTRZĄSY

LAMBDA
SAMOSMARUJĄCE

Typowe zastosowania łańcucha TSUBAKI Titan obejmują następujące przypadki:
•
•
•
•

Tartaki/obróbka drewna
Produkcja cegieł/płytek
Produkcja płyt gipsowych
Górnictwo

•
•
•
•

Obróbka metali
Obróbka cementu
Przemysł cukierniczy
Obróbka papieru
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