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“Succesul nostru conti nuu, ca afacere, este strâns legat de 
angajamentul nostru pentru excelență, de reputația pe care o 
avem pentru prestarea unor servicii de foarte bună calitate și 
de aderarea noastră la aceste standarde și la aceste valori!”

(PRIMAGRA ROMANIA - Cod de eti că și conduită în afaceri)

COMPANIE



FURNIZORI
Conști enti zăm importanța calității pentru produsele pe 

care le  comercializăm, precum și necesitatea funcționarii 
uti lajelor industriale în condiții de maximă siguranță.

Pentru aceasta, ne bazăm pe furnizorii noștri - companii cu 
peste un secol de experiență în domeniu - cu sprijinul cărora 
putem îndeplini și cele mai diverse solicitări.  Deținem certi fi cări 
pentru comercializarea tuturor produselor din portofoliu și 
benefi ciem de susținere tehnică din partea producătorilor.



37                    PRODUSE METALICE
Fulii. Bucșe. Bride de prindere capete de curea.

42                                ETANSARI
Simeringuri. O-ringuri. Șnururi de cauciuc.

Inele raclor. Elemente de ghidare.

 39                                 LANTURI
Lanțuri Gall. Lanțuri  pentru conveioare. 

Roți de lanț. Accesorii.

43                                 CUPLAJE
Cuplaje elastice. Cuplaje  torsional rigide.

Cuplaje pentru aplicații speciale.

30                 SURUBURI CU BILE 

15                       RULMENTI PENTRU 

APLICATII SPECIALE
Rulmenți cu unsoare solidă. Broșe și electrobroșe. 

Rulmenți pentru agricultură. Lagăre secționate.
Rulmenți izolați electric. Rulmenți de superprecizie.

Rulmenți pentru temperaturi înalte.

      23                          TEHNICA LINIARA
Șine și cărucioare. Bucse cu bile recirculabile. 

Bare. Cărucioare cu galeți. Sisteme de ghidare liniară.
Lagăre cu bucșe. Module liniare antrenate. Mese linare.

    12             LAGARE CU RULMENTI
Lagăre din fontă. Lagăre din inox. Lagăre din tablă. 

Lagăre din plastic. 

      6                                       RULMENTI
Rulmenți cu bile. Rulmenți cu role. Rulmenți cu ace.

Rulmenți combinați. Galeți. Role de camă. 
Lagăre de alunecare. Rulmenți unisens. Accesorii.

31                                  CURELE
Curele trapezoidale. Curele danturate din cauciuc.

Curele danturate din poliuretan. Curele speciale.
Curele agricultura. Curele auto.  

CUP RINS

*Produsele și serviciile prezentate în acest catalog reprezintă o selecție 
non-exhaustivă asupra gamei noastre de produse și servicii. 
 Pentru detalii suplimentare, identificări sau echivalări, vă rugăm să ne contactați.



LUBRIFIERE                                       60                             
Tipuri de unsori. Dispozitive de ungere si filtrare.
Sisteme de ungere automate. 
Analiză si diagnoză ulei si unsori.
Proiectare si execuție instalații de ungere.

ASISTENTA SI CONSULTANTA

CURSURI SI INSTRUIRI                       64
SEMINARE SI SIMPOZIOANE

PROIECTARE, EXECUTIE SI MONTAJ

SERVICII DE MENTENANTA                62
Inspectare Rulmenți și analiza defectelor.
Aliniere arbori cuplați. Termografie.
Echilibrare pe poziție și pe stand.
Măsurători de vibrații și diagnoză.
Mai multe servicii.

INDUSTRIA 4.0                                  68
SCHAEFFLER Optime . FAG SmartCheck .ProLink CMS

VALVE. ACTUATOARE.                       52
Control. Monitorizare.

PRODUSE PENTRU MENTENANTA     53
Spray-uri si lichide tehnice. Adezivi si etanșanți. 
Echipamente de protecție. 
Scule și instrumente de mentenanță.

BARE CARDANICE                             49

PNEUMATICA                                              50
Cilindri. Valve. Regulatoare. Conectică și accesorii.

REDUCTOARE                                   46
Reductoare planetare. Reductoare cilindrice. 
Reductoare melcate. Reductor conico-cilindrice.

MOTOREDUCTOARE                         48
Motoreductoare cilindrice. Motoreductoare melcate.
Motoreductoare conico-cilindrice.

CUP RINS



6

RULMENȚI

Primele însemnări despre rulmenți apar încă din 
perioada anti chității. Leonardo da Vinci a realizat 
primele schițe ale unor rulmenți cu bile în jurul anului 
1500, însă s-au găsit însemnări care datează din anul 
40 î. Hr. Primul brevet de invenție i s-a acordat lui Philip 
Vaughan, un inventator britanic care a creat primul 
design al unui rulment cu bile, în anul 1794.

De la rulmenți miniaturali cu diametrul interior 
de 1 mm, până la rulmenți de sprijin și roti re cu dia-
metrul exterior de 4 m, de la cea mai simplă la cea mai 
complexă aplicație - suntem alături de clienții noștri, 
ne perfecționăm conti nuu, ne adaptăm la cerințele 
pieții și promovăm progresele tehnice în domeniu.

RULMENTI
Branduri: SCHAEFFLER, TIMKEN, NSK, NTN-SNR, 
ZKL, CX, GMN  

RULMENTI CU BILE

Radiali cu bile pe un rând
Serii: 617, 618, 619, 160, 60, 62, 622, 

63, 623, 64

Radial-axiali cu bile pe un rând
Serii: 718..-B; 70..-B (2RS); 72..-B 

(2RS); 73..-B(2RS)

Radial-axiali cu bile pe două rânduri
Serii: 38..-B, 30..-B, 32..-B, 33..-B, 32..

BD, 33..BD

Radiali cu bile pe două rânduri
Serii: 42, 43

Radial-axiali cu bile cu contact în patru 
puncte

Serii: QJ10, QJ2, QJ3

Axiali cu bile, cu simplu efect
Serii: 511, 512, 513, 514, 532, 533, 

532+U2, 533+U3

Axiali cu bile, cu dublu efect
Serii: 522,523, 542, 543, 542+U2, 

543+U3

Radiali oscilanti  cu bile pe două 
rânduri

Serii: 10; 12; 13; 22, 23, 112
12..-K, 13..-K, 22..-K, 23..-K
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RULMENȚI

Cu secțiune redusă
Serii: CXA,CXB,CSEA,CSEB,

CSEC,CSEG

Radiali cu inelul exterior sferic și inelul 
interior mai lat

Serii: GRAE..-NPP-B,GE..KRR--B,GYE..-
KRR-B,GSH..-2RSR-B

Radiali cu inelul exterior sferic și inelul 
interior mai lat JIS

Serii: UC2..,UK2..,UC3..,UK3 

Miniaturali
Serii: 68, 69, 60, 62, 63,MR,R..,70,72

RULMENTI CU ROLE

Radiali cu role cilindrice pe un rând, 
cu colivie 

Tipuri: N,NU,NJ,NJ+HJ,NUP

Radiali cu role cilindrice pe un rând, 
fără colivie

Serii: SL1818,
SL1829,SL1830,SL1822

Radiali cu role cilindrice pe două rân-
duri, fără colivie

Serii: SL0248,SL0249,SL1850
SL0148,SL0419 

Radiali cu role cilindrice pe un rând, cu 
colivie disc sau cu distanțiere

Serii: LSL1923,ZSL1923

Radiali cu role cilindrice pe două 
rânduri, fără colivie, cu două canale pe 

inelul exterior
Serii: SL0450..-PP,SL04..-PP

Radiali oscilanți cu role butoi pe un 
rând

Serii: 202, 203,202..-K,203..-K

Radiali oscilanți cu role butoi pe două 
rânduri

Serii: 213, 222, 223, 230, 231, 232, 
233, 239, 240, 241, 248, 249

Radial-axiali cu role conice pe un rând
Serii: 302 , 303 , 313 , 320, 322, 323 

,..-A,329,330,331, 332

Axiali cu role cilindrice
Serii: 811,812,893,894

Axial-oscilanți cu role sferice
Serii: 292,293,294

Radiali oscilanți cu role butoi pe două 
rânduri, secționați 
Serii: 222S,230S

Axiali cu role conice
Serii: TTHDFL,TTHDFLSA,TTHD
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RULMENTI CU ACE

Colivii radiale cu ace pe un rând sau pe 
două rânduri

Serii: K..,K...-ZW, KBK, KZK

Radiali cu ace, cu umeri la inelul exte-
rior și interior lis

Serii : NA48, NA49,NA69 (-ZW),NKIS

Radiali cu ace, fără umeri la inelul 
exterior și interior

Serii: NAO, NAO..-ZW-ASR1

Bucșe cu ace, deschise sau  închise la 
unul din capete

Serii: HK,HK...-RS (-2RS),BK, BK..RS, 
HN

Radiali cu ace, stati c autoaliniabili
Serii: PNA,RPNA

Inele interioare de rulmenți 
Serii: IR,IR..IS1,LR

Bucșe cu ace unisens
Serii: HF,HFL

Axiali cu ace
Serii: AXK,AXW,AS

RULMENTI COMBINATI

Radiali cu ace/axiali cu bile fără colivie
Serii: NX; NX..-Z

Radiali cu ace/ axiali cu role cilindrice 
Serii: NKXR, NKXR..-Z

Radiali cu ace/axiali cu bile cu contact 
unghiular, cu simplu efect

 Serii: NKIA 

Radiali cu ace/axiali cu bile cu colivie
Serii: NKX, NKX..-Z

Radiali cu ace/axiali cu bile cu contact 
unghiular, cu dublu efect

 Serii: NKIB 

RULMENȚI
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Cu ace, fără ghidare axială la inelul 
interior și exterior

Serii: RSTO,STO

Cu ace, cu inel interior cu ghidare 
axială, cu sau fără colivie, cu sau fără 

etanșare
Serii: NATR(-PP),NATV(-PP),NATR

Cu ace, fără ghidare axială la inelul 
interior, etanșați 

Serii: RNA22..2RS,NA22..2RS

Cu două rânduri de role cilindrice, cu 
profi lul inelului exterior opti mizat

Serii: NUTR

Cu bile pe un rând, etanșati , cu inelul 
exterior bombat

Serii: LR6,LR60,LR2..(2RSR)

Cu bile pe două rânduri, etanșați, cu 
inelul exterior bombat

Serii: LR50,LR52,LR53(2RSR,2Z)

Cu două rânduri de role cilindrice, cu 
profi lul inelului exterior opti mizat

Serii: PWTR..(-2RS)

GALETI

Cu două rânduri de role cilindrice, cu 
profi lul  inelului exterior bombat

Serii: NNTR

Cu ace, cu ghidare axială, cu sau fără 
colivie, cu sau fără etanșare, 

Serii: KR,KRV,KRE(PP)

Cu două rânduri de role cilindrice, cu 
profi lul inelului exterior opti mizat INA 

Serii: PWKR,PWKRE(2RS)

Cu două rânduri de bile, etanșati 
 Serii: KR52..-2RS, ZLE52..-2Z

Cu două rânduri de role cilindrice, cu 
profi lul inelului exterior opti mizat INA 

Serii: NUKR,NUKRE 

ROLE DE CAMA

Cu bile pe un rând, cu ti ja găurită, 
etanșati 

Serii: ZL2..DRS

Cu bile pe un rănd, cu manșon cilindric 
din plasti c, etanșat

Serii: KLRZ...-2Z,(2RSR)

Cu bile pe un rând, cu manșon bombat 
din plasti c, etanșat

 Serii: KLRU..-2Z

Cu bile pe două rânduri, cu ti ja găurită, 
etanșati 

Serii: ZL52...-DRS

RULMENȚI
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LAGARE DE ALUNECARE

Arti culații sferice radiale, fără 
mentenanță 

Serii: GE..UK(2RS),GE..-DW (2RS2), 
GE..FW(2RS),GE-PW

Arti culații sferice axiale fără 
mentenanță 

Serii: GE..-AW

Arti culații sferice radiale cu 
mentenanță

Serii: GE..-DO(2RS),GE..-ZO,GE..-
FO,GE..-LO,GE..-PB

Arti culații sferice cu contact unghiular, 
fără mentenanță

Serii: GE..-SW

Arti culații sferice cu contact unghiular, 
cu mentenanță 

Serii: GE..SX

Arti culații sferice axiale cu mentenanță 
Serii: GE..AX

Capete de bară cu ti jă fi letată la 
exterior,fără mentenanță

Serii: GAKR..-PW,GAR..-UK,GAKSR..-PS

Capete de bară, cu ti jă fi letată la inte-
rior, fără mentenanță

Serii: GIR..-UK,GAR..-UK,GIKR..-PW

Capete de bară, cu ti jă fi letată la exte-
rior, cu mentenanță

Serii: GAR..-DO,GAKR..-PB 

Capete de bară, cu ti jă fi letată la inte-
rior, cu mentenanță

Serii: GIR..-DO,GIKR..PB

Capete de bară pentru cilindri hidrau-
lici cu ti jă fi letată la interior 

Serii: GIHNRK..LO,GIHRK..DO

Bucșe de alunecare cu 
mentenanță redusă 

Serii: EGB..-E50,EGW..-E50,EGS..-E50

Bucșe de alunecare
ELGOTEX, fără mentenanță

Serii: ZWB,ZWB..-2RS

Bucșe fără mentenanță
ELGOGLIDE

Serii: ZGB,ZGB..-2RS

Bucșe de alunecare fără 
mentenanță 

Serii: EGB..-E40(-B),EGBZ..-E40,EGF..-
E40(-B), EGW

Capete de bară cu sanfren de sudură 
pentru cilindri hidraulici

Serii: GK..DO,GF..DO

RULMENȚI
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RULMENTI UNISENS

Serii: CSK, CSK-2RS, CSK-P, CSK-PP, 
CSK-P-2RS, ASK, GFK REUK, REUKC, 

REUKCC

Serii: GFR/GFRN, REGL/REGLPSerii: AS, ASNU, AE, NF, 
REUS,REUSNU,REUF

Serii: RSBW, REGV

ACCESORII SI COMPONENTE PENTRU RULMENTI

Bucșe de strângere 
Serii: H2,H3,H23,H30,H31,H32,

H33,H39,H240,H241

Șaibe de siguranță
Serii: MB,MBL,MBZ

Bucșe de extracție
Serii: AH2,AH(X)3, AH(X)23, AH(X)30 , 

AH(X)32, AH(X)33,AH(X)49,AH240 

Piulițe crenelate
Serii: KM,KML,HM

Bile din oțel
Serii: KUG

Inele interioare
Serii: IR,IR...-S1, LR

Role cilindrice
Serii: ZRB

Role ac
Serii: NRB

Manșete cu o buză de etanșare întărită 
cu tablă, încorporată în cauciuc 

Serii: G

Inel elasti c de fi xare pentru arbore sau 
pentru alezaj

Serii: WRE

Manșete cu o buză de etanșare, 
întărită cu tablă pe exterior 

Serii: GR

Manșetă cu două buze de etanșare  
Serii: SD

RULMENȚI
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De peste un secol, furnizorii noștri conti nuă 
să pună lumea în mișcare prin perfecționarea 
diferitelor inovații, aplicând cunoști nțele exti nse 
de inginerie în proiectarea și producția de produse 
performante și care să răspundă tuturor solicitărilor.
Preocuparea pentru dezvoltarea conti nuă a 
produselor standard, dar și pentru acti vități de 
cercetare si dezvoltare de soluții specifi ce, au făcut 
ca lagărele cu rulmenți să fi e fabricate din cele mai 
performante si durabile materiale, să aibă un ti mp 
de funcționare crescut, să reziste în medii dure și 
contaminate și să se reducă costurile de întreținere.

Gama diversifi cată de lagăre cu rulmenți pe 
care o avem disponibilă sati sface, în totalitate, 
cerințele aplicațiilor din toate ramurile industriale.  

LAGARE CU
RULMENTI 

Lagăre secționate din fontă, cu talpă 
Serii: SNV,SNS,RLE,S30,KPG,

KPGZ,LOE

Lagăre monobloc din fonta, cu talpă
Serii: VRE3,BNM,BND

Lagăre înti nzătoare de bandă 
Serii: SPA

Lagăre monobloc din oțel, cu talpă, 
cu rulmenți integrați

Serii: QVVP(L,A,F,K,T,H,R,X),
QAAP(L),QAASN,QAAPF

Flanșe pătrate din oțel, cu rulmenți 
integrați

Serii: QVF(H,L,X,K),QAAE(L,X)

Flanșe rotunde din oțel, 
cu rulmenți integrați

Serii: QVFY(C,W),QVMG,
QAAC(W),QAFY,QAMC

Flanșe triunghiulare cu rulmenți 
integrați

Serii: F112,F505-F5013

Flanșe pătrate cu rulmenți integrați
Serii: F515..F522

Branduri: SCHAEFFLER, TIMKEN, NSK, NTN-SNR,                                                                
CX

LAGĂRE CU RULMENȚI
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Lagăre postamentale 
cu talpă lată 

Serii: PASE/AEPL2, PASEY/JELP2, 
RASE/UELP2, RASEY/UCP2

Flanșe ovale
Serii: RCJTY/UCFL2-UCFLX2,RCJT/

EULFL2,PCJT/AQLFL2

Lagăre postamentale cu talpă îngustă
Serii: RSHEY/UCUP2, 

RSHE,PSHE,PSHEY

LAGARE DIN FONTA CU RULMENTI INSERATI 

Flanșe pătrate 
Serii: RCJY/UCF2-UCFX2,RCJ/
UELF2,PCJ/AELF2,PCJY/ASF2

Flanșe rotunde 
Serii: RMEY/UCFC2,RME/

UELFC2,PME/QELFC2,PMEY/ASFC2

Flanșe triunghiulare 
Serii: PCFTR

Lagăre înti nzătoare 
Serii: RTUEY/UCT2/UCTX2,RTUR/

URLT2,PTUE/AELT2

Lagăre înti nzătoare verti cale 
Serii: PHE,PHEY,RHE, UCHB2

LAGARE DIN TABLA CU RULMENTI INSERATI 

Lagăre postamentale cu talpă 
Serii: PB,PBY,RPB,PPS

Flanșe triunghiulare
Serii: RATR,RALTR,RRTR,RATRY

Flanșe ovale 
Serii: RAT,RATY,RALT,PCSLT

Flanșe ovale cu rulmenți 
cu manșon din cauciuc

Serii: RCSMF

Flanșe rotunde 
Serii: GRA,GRRY,RA,RAY,RRY

Flanșe înti nzătoare 
Serii: PSFT

Lagăre înti nzătoare 
Serii: PHUSE

Lagăre înti nzătoare 
Serii: MSTU

LAGĂRE CU RULMENȚI
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Flanșă pătrată 
Seria: SUCF200/SESF200

Flanșă cu talpă îngustă
Seria: SUCPA20

 Flanșă ovală 
Seria: SUCFL200/SESFL200

LAGARE DIN INOX CU RULMENTI DIN INOX

Flanșă cu talpă lată 
Seria: SUCCP200/SESP200

Carcase cu fl anșă 
cu patru șuruburi

Serii: SUC204/FVSL613

Carcase cu fl anșă 
cu trei șuruburi 

Seria: SUC204/FVSL613

Carcase cu talpă
Serii : SUC208/FVSL613

Carcase cu fl anșă 
cu două șuruburi

Seria: SUC209-26/F

LAGARE DIN PLASTIC CU RULMENTI DIN INOX

Flanșă ovală
Seria: SUCPLFL2/GSFT2

Flanșă pătrată 
Seria: SUCPLF2/GSF

Lagăr cu talpă lată 
Seria: SUCPLP2/GNP2

Flanșă cu 3 șuruburi 
Seria: SUCPLFB2

Lagăr cu talpă lată 
Seria: NAU4LKBP2

Flanșă pătrată  
Seria: NAU4LKBF2

Flanșă cu 3 șuruburi 
Seria: NAU4LKBFB2

Flanșă ovală 
Seria: NAU4LKBFL2

LAGĂRE CU RULMENȚI
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Ca parteneri de încredere, punem preț pe forța de 
inovație și pe orientarea consecventă către clienți și 
colaborăm cu cei mai mari producători în domeniu - 
pionieri în inovație. Dintre acești a, aminti m: Grupul 
Schaeffl  er - cu peste 12.000 de brevete, la care se adaugă, 
anual, circa  500  de noi brevete şi peste 1000 de inovaţii; 
Timken – care investește constant în cercetare-dezvoltare, 
realizând, printre multe alte inovații, rulmenții de precizie 
ce susțin funcțiile criti ce ale ”Rover”- ului din misiunile 

RULMENTI
PENTRU 
APLICATII
SPECIALE 

spațiale; NSK – prin centrele de cercetare din Europa, America şi Asia, efectuează acti vităţi de cercetare şi dezvoltare în mai multe 
domenii, deținând numeroase brevete de invenții; GMN – peste 500 de specialiști  în cercetare împreună cu universități de presti giu din 
întreaga lume, promovează constant noi soluții de succes pentru toate provocările care apar. Ca parte dintr-un lanț de furnizare
interconectat, vom conti nua să ținem pasul cu ulti mele dezvoltări și să soluționăm toate solicitările speciale ale clienților noștri.

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
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RULMENTI CU UNSOARE SOLIDA 
Caracteristi ci:
•  Performanțe excelente în contact cu apa și în medii agresive
•  “ Pietenos” cu mediul înconjurător; nu există scurgeri de ulei
•  Moment de frecare internă redus
•  Capabili de turații ridicate în funcționare
•  Reduce la zero mentenanța

Aplicații:
•  Echipamente de procesare uti lizate în industria alimentară
•  Linii și echipamente de curățat
•  Mașini și echipamente agricole
•  Industria farmaceuti că
•  Conveioare
•  Industria metalurgică
•  Mașini și echipamente pentru fabricarea  semiconductoarelor și a display-urilor cu cristale lichide
•  Diverse echipamente, mașini și mecanisme în care se rotește inelul exterior al rulmentului cu turații mari sau există două mișcări de                                                                     

rotații  concomitente ale rulmentului în jurul axei sale și o mișcare de revoluție.

Radiali oscilanți cu role butoi pe două 
rânduri

pentru turații ridicate
213, 222, 223, 239..-L12CAM

Radiali oscilanți cu role butoi pe două 
rânduri,

de uz general
213, 222, 223, 239..-L11CAM

Radial-axiali cu role sferice pe un rând
HR30(32)-(X)-JL11

Radiali cu bile pe un rând   
619, 60, 62..-L11( L12 )-H-20 DDU (ZZ)

Broșe antrenate prin curele,
Model TSA

Broșe de turații mari
Modele TSI și TSP

Electrobroșe răcire cu aer
Model TSE

Etanșări GMN ti p labirint
Tipuri: L,M

Broșe de înaltă frecvență pentru 
schimbarea automată a sculei

Electrobroșe răcire cu aer
Model TSEV

Broșe de înaltă frecvență 
pentru schimbarea manuală a sculei

Etanșări GMN fără contact
Tipuri: S, SA, SI

ELECTROBROSE, BROSE ANTRENATE PRIN CURELE, ETANSARI GMN

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE



17

RULMENTI PENTRU AGRICULTURA

Agri HUB Disc sunt lagăre compacte, 
cu rulmenți radiali axiali cu bile pe două 
rânduri, inserați, ce echipează maşinile 
agricole de discuit de ulti mă generație

AGRI-HUB DISK

Pot fi  executate cu fus fi letat la exterior sau la interior și pot prelua încărcări com-
binate - radiale și axiale - foarte mari.

Venim în sprijinul deținătorilor de uti laje și echipamente agricole cu 
o gamă largă de produse care asigură un înalt nivel de performanță în 
domeniu: rulmenți, lagăre cu rulmenți integrați, curele de transmisie, 
lanțuri, precum și alte produse cu aplicabilitate specială.

RULMENTI AGR

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
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LAGARE SECTIONATE CU RULMENTI SECTIONATI

Lagăre cu talpă
Alezaj:

35- 600 mm
(1-3/16”- 24”)

Carcase înti nzătoare 
Alezaj:

35 -160 mm
(1-3/16”- 6”)

Carcase de tragere pe verti cală
Alezaj:

35- 305 mm
(1-3/16”-12”)

Flanșe rotunde
Alezaj:

35 -115 mm
(1-3/16”- 4-1/2”)

Ansamblul rulmentului Lagărul complet

Componentele sunt secționate fată de 
planul arborelui

•Instalare rapidă și ușoară; nu necesită 
folosirea lerelor spion
•Reducerea ti mpului de staționare/a 
pierderilor de producție
•Reducerea costurilor de mentenanță cu 
înlocuirea
•Verifi carea facilă a rulmenților

Interschimbabilitate cu lagărele secționate 
SNT

•Carcasele de rulmenți existente sunt 
interschimbabile
•Simplifi că instalarea echipamentelor 
conexe

Suportul și carcasele proiectate să fi e 
demontate/asamblate rapid

•Instalare rapidă și ușoară
•Reducerea ti mpului de staționare/a 
pierderilor de producție
•Reducerea costurilor de mentenanță cu 
înlocuirea
•Verifi carea facilă a rulmenților

Carcasele cu rulmenți secționați
interschimbabili cu unitațile 
competi torilor (COOPER, SD, SNL, SNV)

•Asigură performanță în raport cu car-
casele competi torilor
•Disponibilitate crescută

Permit dezalinieri ale arborilor •Fiabilitate crescută
•Garniturile rămân concentrice cu arborii

Elemente de roti re profi late •Robustețe și durabilitate
•Capacitate dinamică crescută
•Abilitate crescută de lucru în condiții de 
temperatură și viteză

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
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RULMENTI IZOLATI ELECTRIC

Rulmenții cu protecție împotriva trecerii curentului electric au un strat de ceramică dură depus pe inelul exterior sau interior.
Grosimea stratului depus depinde de tensiunea de străpungere și de mediul de lucru.

Parametrii J20AB J20AA J20C J20B J20A

Tensiunea de stra-
pungere

1000 VDC 3000 VDC 3000 VDC 500 VDC 1000 VDC

Mediul de lucru Uscat, umed Uscat, umed Uscat, umed Uscat Uscat

Grosimea stratului 
depus μm 

100 μm 200 μm 200 μm = 100 μm > 300 μm

Dimensiuni posibile 
de livrat

70 -1400 mm
D exterior

70 - 500 mm
D exterior

70 - 340 mm
D interior

70 - 1400 mm
D exterior

70 - 1400 mm
D exterior

Exemplu de comandă: 
6320-2RSR-J20AA-C3 
NU214-E-M1-F1-J20B-C4

TIPURI DE APLICATII

Motoare de tracțiune

          Generatoare

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
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RULMENTI PENTRU TEMPERATURI ÎNALTE

TIPURI DE APLICATII 

Industria chimică și 
farmaceuti că 

Industria constructoare de 
autovehicule

Motoare electrice 

Venti latoare și 
exhaustoare

Pompe și compresoare indus-
triale 

Mașini de ambalat

Agricultură Industria metalurgică Industria sti clei

SERII

62..-DDU7-C3-E-X26 (X27)
60, 62, 63..-HVZZ
60, 62, 63..-FT150 (ZZ)
60, 62, 63..-HT200 (ZZ)
60, 62,63..-F600 (F604,F605)  

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
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RULMENTI DE SUPERPRECIZIE 
PENTRU LAGARUIREA SURUBURILOR CU BILE

Axiali cu contact unghiular, cu bile pe 
un rând

Serii: 7602,7603..-BSB,
TAC..-D,TAC02,TAC03

Axiali cu contact unghiular, cu bile pe 
două rânduri, cu fl anșă 

și găuri de fi xare
Serii: ZKLF,ZKLF..-2RS-AP,ZKLFA

Casetă cu rulmenți cu bile pe un rând, 
cu contact unghiular

Serii: ZKLR

Axiali cu contact unghiular, cu bile pe 
două rânduri 

Serii: ZKLN,ZKLN..-2RS-AP

Combinați, radiali cu ace, axiali cu role 
cilindrice cu dublu efect,

cu găuri de fi xare
Serii: ZARF,ZARF..-L

Axial cu contact unghiular, cu bile pe 
trei rânduri
Serii: DKLFA

Combinați, radiali cu ace/axiali cu role 
cilindrice cu dublu efect,

fără găuri de fi xare
Serii: ZARN,ZARN..-L

Inel metalic cu simering inserat
Serii: DRS

Piuliță de precizie cu asigurare radială 
Serii: ZM,ZMA

Piuliță de precizie cu asigurare axială 
Serii: AM

WBK..-DF WBK..-DDF WBK..S-01WBK..-01

LAGARE PENTRU SURUBURI CU BILE  

RULMENTI DE SUPERPRECIZIE 
PENTRU LAGARUIREA SURUBURILOR CU BILE

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
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Radiali cu role cilindrice pe un rând,
cu alezaj conic

Serii: N10..K; N19..K; HCN10..K- H193; 
N10..K-TR; HCN10..K-TR

Radiali cu role cilindrice pe două rân-
duri, cu alezaj conic

Serii: NN30..-AS-K-M-SP,
NNU49-AS-K-M-SP

Radiali cu contact unghiular
Serii: B718, B719, B70, B72, MM,MMV,70 

BNR,HYSM 60,MLCH70, 2MMC, 
70BTR,BSB,BER,BAR

Axiali cu contact unghiular
pe două rânduri 

Serii: 2344..-M-SP,
2347..M-SP

Axiali cu contact unghiular, cu bile pe 
un rând 

Serii: BAX..-F-T-P4S-DBL 
BAX-H-T-P4S-DBL

Rulmenți pentru platouri
 rotati ve

Serii: YRT,YRTM,RTG,ZKLDF

Rulmenți cu role în cruce
Serii: SX011

Radiali cu bile 
Serii: 60,62,63-T1X-VV-T4 

RULMENTI DE SUPERPRECIZIE 
PENTRU LAGARUIREA MASINILOR-UNELTE

RULMENTI DE SUPERPRECIZIE GMN 

Serii speciale  
(inelul interior demontabil) 

Serii BHT,BNT

Serii standard
S,SM,KH

Construcții speciale
(ungere cu ulei)                                              

Serii +A,+AB,+L,+LB

Construcții speciale 
(ungere cu unsoare) 

Serii AG

APLICATIE : BROSA UNUI STRUNG CNC - UNGERE CU UNSOARE

RULMENȚI PENTRU APLICAȚII SPECIALE
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Schițe în care apar primele elemente de tehnică liniară se 
găsesc încă din perioada civilizației egiptene. Baza sistemelor de 
ghidare liniară de astăzi o reprezintă patentul înregistrat în Franța, 
în 1932. Mecanismul de bază al lagărelor cu mișcare liniară cu 
corpuri de rostogolire a fost stabilit în 1946, de către compania  
Thomson din USA.

Componentele și sistemele din domeniul tehnicii mişcării lini-
are sunt dezvoltate și produse de către furnizorii noștri, cu mare 
precizie și oferă soluții tehnice de calitate superioară și cu durată 
mare de viață, adaptate uti lajelor și sistemelor de automati zare 
din numeroase domenii tehnice. 

Sprijinim colaboratorii noștri, oferind asistență tehnică -  în-
cepând de la găsirea soluției adecvate și până la montaj în instalații. 
Punem la dispoziția partenerilor noștri o gamă diversifi cată de sis-
teme de ghidare liniară care sati sfac marea majoritate a aplicațiilor
industriale. 

TEHNICA 
LINIARA
Branduri: SCHAEFFLER, ROLLON, NSK, NTN-SNR, HIWIN, 
THK, BOSCH REXROTH

SINE SI CARUCIOARE CU BILE SAU ROLE

Unitate cărucior cu șină
Serii: KUVE..-B(-L; -H; -HL; -EC; -ESC; 

-N; -NL. -S; -SL; -SN; -SNL;-W; -WL;-SB)

Șine
Serii: TKVD

Cărucioare
Serii: KWVE..-B(-L; -H; -HL; -EC; -ESC; 

-N;-NL; S; -SL; -SN; -SNL; -W; -WL; -SB)

KIT-uri de etanșare/ungere
Serii: KIT.KWVE..-B-210(-900; -910;-

309; -319; -360; -400 )

Unitate cărucior cu bile recirculabile 
pe șase rânduri cu șină

Serii: KUSE;KUSE..L;KUSE..-H; KUSE..L

Cărucioare
Serii: KWSE; KWSE..-L; KWSE..H; 

KWSE..HL

Șine
Serii: TKSD

KIT-uri de etanșare
Serii: KIT.KWSE..-200; 
-203; -230; -233; -900)

TEHNICĂ LINIARĂ
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Cărucioare miniaturale cu bile recircu-
labile pe două rânduri + șină aferentă
Serii: KWEM(C; L )+ TKDM; KWEM..-

W(C, L)+ TKDM..-W

Unitate cărucior miniatural cu bile 
recirculabile pe patru

rânduri + șină aferentă
Serii: KUME..-C

Pati ne cu bile recirculabile + șină 
aferentă

Serii: KUVS..-B + TKVD

Unitate cărucior cu role 
recirculabile cu șină

Serii: RUE..-E(-L; -H; -HL; SL)

Cărucioare
Serii: RWU..-E(-L; -H; -HL; -SL)

Șine
Serii: TSX..-E

KIT-uri de etanșare
KIT.RWU..-E120(-100; -103; -120;-123; 
-130; -133; -140; -143; 210; -213; -340; 

-343; -353; -410; 413; -423; -910) 

Pati ne cu bile recirculabile
Serii: KUVS..-B

Jumătate de șină
Serii: TKVD14

Șină întreagă
Serii: TKVD32 ( 42; 71 )

Cărucioare miniaturale cu bile recircu-
labile pe două rânduri

Serii: KWEM(C; L ); KWEM..-W(C, L)

Șine miniaturale
Serii: TKDM; TKDM..-W

Șine miniaturale
Serii: TKMD..-C

Cărucioare miniaturale cu bile recircu-
labile pe patru rânduri

Serii: KWME..C

Unități de cărucioare miniaturale cu 
colivii plate cu role cilindrice

în cruce + șina aferentă
Serii: RMWE..-RB

Unități de cărucioare cu alunecare, 
miniaturale + șina aferentă

Serii: GFW+GFS

TEHNICĂ LINIARĂ
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BUCSE CU BILE RECIRCULABILE

Bucșe cu bile recirculabile, seria 
compactă KH

Bucșe deschise cu bile 
recirculabile, seria ușoară KNO..-B

Bucșe cu bile recirculabile, seria grea 
KS

Bucșe cu bile recirculabile,  seria 
ușoară KN..-B 

Bucșe deschise cu bile 
recirculabile, 

KSO

Bucșe deschise cu bile recirculabile 
masive crestate KBO

Bucșe cu bile recirculabile, seria 
masivă KB,KB..-PP-AS

 Bucșe de alunecare deschise PABO Bucșe de alunecare închise PAB Flanșă rotundă lungă,
Seria: BBER..-L  

Flanșă rotundă scurtă,
Seria: BBER   

Corp lung
Seria: BBE..L

Flanșă rotundă, corp asimetric 
Seria: BBERM  

Bucșă în inch 
LM..-UU

Bucșă crestată în inch
LM..-UU-AJ

Bucșe cu bile recirculabile masive 
crestate KBS

TEHNICĂ LINIARĂ
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BARE PENTRU BUCSE CU BILE RECIRCULABILE

Bare lise
Serii:W

Bare cu suport integrat
Serii: TSNW(-G4; -G5), TSWW, TSWWA, 

TSUW

Bare tubulare 
Serii: WH

Suporți pentru bare
Serii: GW, GWH-B; GWA..-B; GWN..-B; 

FW..B

CARUCIOARE CU GALETI

Ansamblu cărucior
Serii: LFCL, LFKL..-SF; LFL..-SF; LFLL..-SF; 

LFDL..-B; LFDL...-SF

Bolțuri
Serii: LFZ, LFZA..-1, LFE, LFE..-A1

Role de tracțiune
Seri: LFR..-2Z (-2RS; -2RSR-NA)

Șine
Serii: LFS; LFS..-C; LFS..-F; LFS..-120; 

LFS..-M; LFSR; 
LFS..-CH; LFS..-FH; TSN

SISTEME DE GHIDARE LINIARA

Tanchete (pati ne) cu role recirculabile
RUS, RUS..-KS, RUSV..-KS,    PR..-PP

Colivii plane cu ace unghiulare FFW Colivii plane cu role cilindrice
pe un rând 

H, BF, HW, HZW

Șine pentru tanchete cu
role recirculabile

UG, UGN

Colivii cu ace pe un rând sau pe două 
rânduri FF..-FF..-ZV

Ansamblu șine + colivii
plane unghiulare 
M&V, ML, MVZ

Ansamblu șine + colivii plane
J&S, KS, LUE

Colivii plane cu bile HB

TEHNICĂ LINIARĂ
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Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria grea

KTFS..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate,
seria masivă

KGBA..-PP-AS
KGBAS..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria masivă
KGB..-PP-AS

KGBS..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate,
seria masivă
KFB..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria masivă
KTB..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria masivă

KTBO..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria compactă
KGHK..-B-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria compactă
KTHK..-B-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria compactă
KGHA..-B-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria grea

KTSG.-PP-AS
KTSS.-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria grea

KTSO..-PP-AS
KTSOS..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria grea

KGSNO..-PP-AS
KGSNOS.-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria grea

KGSC..-PP-AS
KGSCS..-PP-AS

Lagăre cu bucșe cu bile integrate, 
seria grea

KGSNG..-PP-AS
KGSNS..-PP-AS

LAGARE CU BUCSE CU BILE RECIRCULABILE

Lagăre cu bucșe de alunecare inte-
grate

PAGBA..-PP-AS

Lagăre cu bucșe de alunecare integrate
PAGBAO..-PP-AS

TEHNICĂ LINIARĂ
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MODULE LINIARE ANTRENATE (ACTUATOARE)

Cu două cărucioare cu rol de fi xare, ti p KUVE, 
antrenate prin șuruburi cu bile 

Serii: MKKUVE..-KGT..-N

Cu două cărucioare ti p KUSE în tandem, antrenate 
prin șuruburi cu bile

Serii: MDKUSE..-KGT..-F-N

Cu un cărucior exterior cu galeți , antrenate prin 
curele danturate

Serii MLF..-ZR

Cu un cărucior interior cu galeți, antrenate prin 
curele danturate

Serii: MLFI..-ZR; MLFI..-C-ZR; MLFI..-3ZR

Cu două cărucioare exterioare cu galeți, antrenate 
prin curele danturate

Serii: MKLF..-ZR

Cu un cărucior cu bile ti p KUSE, antrenate prin 
curele danturate

Serii: MKUSE..-ZR

Cu două cărucioare ti p KUVE în tandem, antrenate 
prin trei curele danturate

Serii: MDKUVE..-3ZR

Cu două cărucioare ti p KUSE în tandem, antrenate 
prin trei curele danturate

Serii: MDKUSE..-3ZR

Cu un cărucior ti p KUVE/KUSE, antrenate prin 
șuruburi cu bile

Serii: MKUVE..-KGT

Cu două cărucioare ti p KUVE, antrenate prin 
șuruburi cu bile

Serii: MDKUVE..-KGT

Cu un cărucior cu bile ti p KUVE, antrenate prin 
curele danturate

Serii : MKUVE..-ZR

Cu posibilitate de blocare prin două cărucioare 
sincronizate în deplasare, în direcții opuse

Serii: MKKUSE..-ZR

TEHNICĂ LINIARĂ
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Cu bare cu suport integrat, antrenate cu șuruburi 
cu bile

Serii: LTS..-KGT

Cu două sau patru cărucioare ti p KUVS, antrenate 
prin șuruburi cu bile
Serii: MKUVS..-KGT

Module liniare antrenate, telescopice
Serii: MTKUSE..-A-ZS..-N

Cu bare rezemate la capete, antrenate cu șuruburi 
trapezoidale

Serii: LTE..-A-TGT; LTE..-B-TGT

Cu bare rezemate la capete, antrenate cu 
șuruburi cu bile

Serii: LTE..-A-KGT; LTE..--B-KGT

Cu bare cu suport integrat, fără antrenare
Serii: LTS

 De precizie ridicată, ghidare pe 
cărucioare ti p KUVE sau KUSE, platou din alu-

miniu, antrenare cu șuruburi cu bile
 Serii: LTP

Cu patru cărucioare ti p KUVE și două șine în 
tandem, antrenate prin șuruburi cu bile

Serii: MSDKUVE...-KGT

Cu bare cu suport integrat, antrenate cu șuruburi 
trapezoidale

Serii: LTS..-TGT

Module liniare antrenate, de precizie ridicată, 
ghidare pe cărucioare ti p  KUSE, platou din fontă, 

antrenare cu șuruburi cu bile
 Serii: LTPG

Cu bare rezemate la capete, fără antrenare 
Serii: LTE..-A-0A, LTE..-B-0A

MESE LINIARE ANTRENATE 

TEHNICĂ LINIARĂ
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Roluite seria “R” 
Cu piuliță cu fl anșă rotundă, cu 

două frezări
Serii: RNFBL

Roluite seria “R” 
Cu piuliță cilindrică

Serii: RNCT

Roluite seria “R” 
Cu piuliță cu fl anșă

Roluite seria “R” 
Cu piuliță cu fl anșă rotundă, cu 

o frezare
Serii: RNFTL

Roluite de precizie, 
seria “ VSP”

Cu piuliță cu fl anșă
Serii: PR, LPR

Roluite seria “A”
Cu piuliță cu fl anșă

Serii: MA; FA,SA

Roluite seria “R” 
Cu piuliță cu fl anșă rotundă

Serii: RNFCL

Roluite de turație ridicată, 
zgomot redus

Cu piuliță cu fl anșă
Serii: BSS

Roluite rezistente la medii con-
taminate, seia V1

Cu piuliță cu fl anșă
Serii: VSS

Roluite seria “R” 
Cu piuliță pătrată

Serii: RNSTL

SURUBURI
CU BILE
Branduri: NSK, SCHAEFFLER, HIWIN, BOSCH REXROTH

Șuruburile cu bile datează de la sfârșitul secolu-
lui al XIX-lea (1898), când a fost publicat în The Practi cal 
Machinist primul desen al unui șurub cu bile, tot atunci 
fi ind brevetată această invenție. Unul dintre primele șuruburi 
cu bile comerciale a fost proiectat pentru faimoasa casetă 
de direcție Saginaw, aceasta fi ind uti lizată pe vehicule 
precum   Ford   Fairlane   (1956-1978)   și  Chevrolet  Corve� e 
(1962-1982). 

Tehnici remarcabile de producție și control al calității 
au permis NSK să devină cel mai mare producător la nivel 
mondial, al acestor produse. Şuruburile cu bile reali-
zate de NSK sunt constant perfecţionate prin interme-
diul tribologiei. NSK propune soluţii care variază între 
şuruburile miniaturale şi şuruburile de dimensiuni foarte 
mari pentru maşini-unelte, maşini de injecţie şi echipa-
mente generale dar şi pentru medii speciale cum ar fi  
producţia de echipamente LCD sau semiconductoare.

De la dimensiuni miniaturale până la dimensiuni foarte 
mari, putem oferi  șuruburi cu bile standard sau șuruburi cu 
bile pentru aplicații speciale, de înaltă precizie și cu durabili-
tate ridicată.

ȘURUBURI CU BILE
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Timp de secole, încă din perioada asirienilor și a 
babilonienilor, curelele, frânghiile și lanțurile au fost fo-
losite ca dispoziti ve de tracțiune. Interesul pentru uti lizarea 
acestor sisteme de transmisie a puterii a conti nuat să 
crească și, odată cu prima revoluție industrială începută în 
Anglia, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, curelele 
au devenit baza indispensabilă pentru producție, în fab-
ricile moderne. În 1917, John Gates a revoluționat uti lajele 
industriale inventând prima curea în “V” din cauciuc. Tot John 
Gates a fost cel care, în 1945,  a inventat prima curea sincronă.

Cerințele tehnice pentru curele sunt la fel de variate ca 
și industriile în care sunt uti lizate. De la benzi kra�  robuste
pentru uti laje agricole, până la curele trapezoidale 
performante uti lizate în construcția drumuri-
lor și curele de distribuție precise pentru industria 
texti lă, produsele noastre sunt uti lizate în multe in-
dustrii și suportă condiții extreme de funcționare.

CURELE
Branduri: OPTIBELT, GATES, PIX, CONTITECH, MEGADYNE, 
QUID

CURELE TRAPEZOIDALE

Curele trapezoidale cu profi l clasic  
(OPTIBELT VB)

Curele trapezoidale cu profi l înalt, de 
înaltă performanță  (OPTIBELT RED 

POWER 3)

 Curele trapezoidale cu profi l înalt, de 
înaltă performanță, cu cord din aramid  

(OPTIBELT BLUE POWER)

Curele trapezoidale cu profi l înalt  
(OPTIBELT SK)

Curele trapezoidale pentru uti laje 
agricole  (OPTIBELT AGRO POWER

Curele trapezoidale cu profi l înalt, 
canelate (OPTIBELT SUPER XE)

Curele trapezoidale multi ple, cu profi l 
clasic (OPTIBELT KB VB)

Curele trapezoidale cu profi l clasic, 
canelate (OPTIBELT SUPER TX)

Timp de secole, încă din perioada asirienilor și a 
babilonienilor, curelele, frânghiile și lanțurile au fost fo-
losite ca dispoziti ve de tracțiune. Interesul pentru uti lizarea 
acestor sisteme de transmisie a puterii a conti nuat să 
crească și, odată cu prima revoluție industrială începută în 
Anglia, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, curelele 
au devenit baza indispensabilă pentru producție, în fab-
ricile moderne. În 1917, John Gates a revoluționat uti lajele 
industriale inventând prima curea în “V” din cauciuc. Tot John 
Gates a fost cel care, în 1945,  a inventat prima curea sincronă.

Cerințele tehnice pentru curele sunt la fel de variate ca 
și industriile în care sunt uti lizate. De la benzi kra�  robuste
pentru uti laje agricole, până la curele trapezoidale 
performante uti lizate în construcția drumuri-
lor și curele de distribuție precise pentru industria 
texti lă, produsele noastre sunt uti lizate în multe in-
dustrii și suportă condiții extreme de funcționare.

CURELE
Branduri: OPTIBELT, GATES, PIX, CONTITECH, MEGADYNE, 
QUID

CURELE TRAPEZOIDALE

CURELE



32

Curele trapezoidale multi ple, cu profi l 
înalt (OPTIBELT KB SK)

Curele trapezoidale 
multi ple, cu profi l înalt, de înaltă 

performanță 
(OPTIBELT KB RED POWER 3)

 Curele trapezoidale multi ple, cu profi l 
înalt, de înaltă performanță și cord din 
aramidă (OPTIBELT KB BLUE POWER)

Curele trapezoidale multi ple, cu profi l 
înalt și interior canelat, după standardul 

american (OPTIBELT KBX)

Curele de variator (OPTIBELT VARIO 
POWER)

Curele trapezoidale deschise 
(OPTIMAT OE; DK-FK; PKR) 

Curele segmentate (OPTIBELT LB)Curele trapezoidale duble 
(OPTIBELT DK)

CURELE DANTURATE DIN CAUCIUC

Cu profi l rotund al dintelui, cu pasul 
metric (OPTIBELT OMEGA/HTD) 

Dublu danturate, cu profi l rotund al 
dintelui, cu pasul metric 
(OPTIBELT OMEGA D/HP) 

De înaltă performanță, cu 
profi l rotund al dintelui, cu

 pasul metric (OPTIBELT OMEGA HL)

Cu profi l rotund al dintelui, cu pasul 
metric (OPTIBELT OMEGA HP)

De înaltă performanță pentru 
venti latoare (OPTIBELT OMEGA FAN 

POWER) 

Deschise, cu profi l rotund și trapezoi-
dal  (OPTIBELT LINEAR) 

Dublu danturate, cu profi l rotund al 
dintelui, cu pasul metric 

(OPTIBELT STD D)

De înaltă performanță, cu profi l 
curbiliniu al dintelui, cu pasul metric 

(OPTIBELT STD/STD HP-HL) 

CURELE
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CURELE DANTURATE DIN POLIURETAN

Cu profi l rotund și trapezoidal, din 
poliuretan extrudat 

(OPTIBELT ALPHA FLEX)

Deschise, cu profi l rotund și trapezoi-
dal, din poliuretan extrudat
(OPTIBELT ALPHA LINEAR)

De înaltă performanță, cu cord din 
fi bră de carbon (OPTIBELT DELTA 

CHAIN CARBON)

Cu profi l trapezoidal, din poliuretan 
turnat (OPTIBELT ALPHA TORQUE)

Deschise, cu profi l rotund și trapezoi-
dal, din poliuretan lipit 

(OPTIBELT ALPHA V)

De înaltă performanță, cu profi l trap-
ezoidal (OPTIBELT ALPHA POWER)

Dublu danturate, cu profi l  trapezoidal, 
din poliuretan turnat

(OPTIBELT ALPHA TORQUE)

Cu profi l rotund si trapezoidal, din 
poliuretan, cu atașamente și acoperiri 

(OPTIBELT ALPHA SRP)

CURELE SPECIALE Ă 

Curele pline, cu secti une rotundă 
(OPTIBELT RR/RR Plus)

Curele canelate din cauciuc POLI-V 
(OPTIBELT RB)

Curele canelate din poliuretan (OPTI-
BELT RBK)

Curele tubulare, cu secțiune rotundă 
(OPTIBELT HRR)

Curele din poliuretan, cu unghi larg 
(OPTIBELT WR)

Curele late
(OPTIMAX HF)

Curele de distribuție din poliuretan 
turnat

(OPTIBELT ALPHAPOWER)

Curele cu tacheți
(OPTIBELT SPECIAL)

CURELE
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CURELE PENTRU AGRICULTURA

CURELE AGRO POWER

Opti belt AGRO POWER RB Opti belt AGRO POWER SK/KBOpti belt AGRO POWER VB

CURELE GREEN GARDEN

Opti belt AGRO POWER BKR 

APLICATII

Trapezoidale Dublu danturate Danturate Danturate de înaltă performanță

CURELE
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CURELE AUTO

CURELE TRUCK POWER

Model KBX Model X-POWER M=SModel RBK Model MARATHON 2

Opti belt AGRO POWER RB

Opti belt AGRO POWER RB

CURELE
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DELTA CHAIN
CARBON
OPTIBELT

Opti belt DELTA CHAIN Carbon stabilește noi standarde pe piață în ceea ce priveşte performanțele curelelor dințate de transmisie.

Curelele dințate de transmisie Opti belt DELTA CHAIN Carbon, împreună cu roțile înti nzătoare ZRS DC, permit transmisia sincronă a puterii  
fără alunecări, până la câteva sute de kilowați. Aceste curele cresc puterea trasmisiei cu până la 100% față de curelele de înaltă calitate din 
cauciuc, așa cum sunt Opti belt Omega HP. Punctul de interes, aici, cade pe angrenarea puterii cu forțe de torsiune foarte mari.

CURELE
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Opti belt DELTA CHAIN Carbon stabilește noi standarde pe piață în ceea ce priveşte performanțele curelelor dințate de transmisie.

Curelele dințate de transmisie Opti belt DELTA CHAIN Carbon, împreună cu roțile înti nzătoare ZRS DC, permit transmisia sincronă a puterii  
fără alunecări, până la câteva sute de kilowați. Aceste curele cresc puterea trasmisiei cu până la 100% față de curelele de înaltă calitate din 
cauciuc, așa cum sunt Opti belt Omega HP. Punctul de interes, aici, cade pe angrenarea puterii cu forțe de torsiune foarte mari.

De milenii, puterea fuliilor a fost valorifi cată, oame-
nii dându-și seama de potențialul uti lizării acestora. Cele 
mai vechi dovezi despre fulii datează din perioada Egiptu-
lui Anti c, fi ind folosite pentru ridicarea blocurilor de piatră 
de 2 tone, pe plan înclinat, pentru construirea piramide-
lor (scripeți). Arhimede a folosit un sistem de fulii com-
puse, pentru a mișca spre mal o navă cu 600 de pasageri 
la bord, cu ajutorul a 3 persoane. Ca parte componentă 
a transmisiilor prin curele, fuliile garantează siguranța 
în funcționare  pe toată durata de viață a  curelelor.

Investi ții constante în cercetarea materialelor și în tehnolo-
gia de producție, precum și conectarea permanentă cu noile 
tendințe ale viitorului, au făcut ca partenerul nostru - Opti -
belt - să își depășească limitele în ceea ce privește inovația 
și versati litatea acestor produse, indiferent de domeniul de 
aplicare.

PRODUSE
METALICE
Branduri: OPTIBELT, GATES, PIX, MAEDLER

Bride de prindere capete de curea Bucșe de fi xare Fulii pentru aplicații speciale Bucșă tronconică de fi xare

Fulii pentru curele auto Fulii pentru curele dințate din oțel Fulii pentru curele dințate din aluminiuFulii pentru curele 
trapezoidale

PRODUSE METALICE
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PUTEREA FLUIDELOR

PUTEREA TRANSMISIEI

INSTALARE 
UȘOARĂ

PERFORMANȚĂ 
AVANSATĂ

IDENTIFICARE 
RAPIDĂ

GREUTATE
REDUSĂ

XTREME V-FORCETM MEGA – BANDED V-BELTS

• Cord Aramid opti mizat
• Functi onare opti mă la temperaturi ridicate
• Rezistență îmbunătățită la fi surare și dura-

bilitate 

POWERGRIPTM GT 4TM– RUBBER SYNCHRO-
NOUS 

• Capacitate de încărcare mai mare
• Fără mentenanță
• Funcționare la temperaturi ridicate

G-FORCE REDLINETM – CVT BELTS
 

• Rigiditate axială mărită cu 75% 
• Cu 50% mai puține pierderi de viteză
• Rezistă la temperaturi de până la 170°C 

CURELE
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GREUTATE
REDUSĂ

LANTURI DE TRANSMISIE CU ROLE, DE TIP GALL

Lanț de uz general  
Serii: SD

Lanț de uz general  
Serii: Renold

 Lanț de uz general  
Serii: Renold Sinergy

Lanț de uz general  
Serii: Renold A&S

Lanț cu mentenanță redusă 
Serii: Renold Syno NP

Lanț rezistent la abraziune 
Serii: SOVEREIGN

Lanț rezistent la coroziune 
Serii: HYDRO-SERVICE

Lanț cu mentenanță redusă  
Serii: Renold Syno PC

Deși lui Hans Renold i se atribuie inventarea lanțului cu 
role în 1880, schițele ce aparțin lui Leonardo da Vinci și care 
datează din secolul al XVI-lea arată un lanț care a fost in-
clus ulterior în schița primei biciclete realizate de un dis-
cipol al arti stului. Transmisia puterii prin lanțuri a cunoscut 
o dezvoltare însemnată odată cu prima revoluție industrială 
care a avut loc în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Dezvoltarea permanentă de soluții noi, adaptate pieței în 
conti nuă dezvoltare și îmbunătățirea permanentă a calității 
produselor, au făcut ca furnizorii noștri să fi e  parteneri 
de încredere în domeniul transmisiei puterii prin lanțuri. 

Produsele noastre de top din această categorie pot fi  uti lizate 
în diverse aplicații industriale: de la industria cimentului până la 
industria alimentară, de la industria extracti vă, până la industria 
auto-moto-velo, de la mașini casnice, până la uti laje industriale 
sau agricole.

LANTURI
Branduri: RENOLD, WIPPERMANN, RETEZY, DIAMOND

*Furnizăm lanțuri cu dimensiuni conform Standardului European BS/ISO, respecti v conform Standardului Ameri-
can ANSI/API.

LANȚURI
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Lanț rezistent la coroziune
Serii: STAINLESS STEEL

Lanț rezistent la coroziune
Serii: ZINC PLATED

Lanț cu mentenanță redusă 
Serii: Renold Syno PB

Lanț rezistent la coroziune
Serii: Nickel PLATED

Lanț cu protecție din material plasti c 
Serii: Klik-Top Polymer Block

Atașamente pentru lanțuri cu role

Lanțuri cu zale lungi Lanțuri pentru elevatoare cu cupe Lanțuri sudate pentru 
conveioare și dragoare

Atașamente standard pentru lanțuri 
transportoare

Lanțuri de ridicat Lanțuri de mare capacitate pentru 
dragoare

Lanțuri pentru mașini de trefi latLanțuri pentru escalatoare

LANTURI PENTRU CONVEIOARE

Za de lanț coti tă Za de lanț dreaptă

LANȚURI
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Roți de lanț cu butuc asimetric Roți de lanț ti p foaie Cuplaje cu lanțuriRoți pentru lanțuri 
transportoare

Roți de lanț speciale Roți cu rulmenți inserați Roți pentru lanțuri cu pas mareRoți de lanț pentru turații ridicate

ACCESORII

Ghidaje pentru lanțuri Inele înti nzătoare pentru lanțuri Extractor de pinuriDispoziti ve pentru tensionarea 
lanțurilor (înti nzător automat)

Instrument de asamblare cu sistem de 
franâre a lanțurilor

Indicator uzură lanț

ROTI DE LANT

Spray lubrifi ant pentru lanțuri WKS Spray lubrifi ant pentru 
lanțuri 

LANȚURI
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Simeringuri industriale X-ringuri  Șnururi de cauciucO-ringuri

Set O-ringuri Inele raclor Elemente de ghidareEtanșări hidraulice și 
pneumati ce

Elementele de etanșare au apărut odată cu indus-
trializarea, cu apariția primelor fabrici și cu nevoia de 
a avea o producție cât mai efi cientă. Uti lizarea aces-
tor produse a venit ca o necesitate pentru funcționarea 
în condiții opti me a liniilor de producție și ca o com-
pletare a primelor produse din transmisia puterii.
Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 
un sistem de etanşare sunt: realizarea etanșeităţii, fi a-
bilitatea, durabilitatea ridicată, montarea şi demontarea 
facilă, întreţinerea simplă și rezistenţa mecanică şi chimică. 

Folosirea unei etanșări corespunzătoare și de calitate 
ridicată crește durata de viață a uti lajelor și subansamble-
lor. În funcție de parti cularităţile funcţionale şi construc-
ti ve ale acestora, gama de etanşări pe care o furnizăm 
acoperă toate aplicațiile din industrie și agricultură.

ETANSARI
Elementele de etanșare au apărut odată cu indus-

trializarea, cu apariția primelor fabrici și cu nevoia de 
a avea o producție cât mai efi cientă. Uti lizarea aces-
tor produse a venit ca o necesitate pentru funcționarea 
în condiții opti me a liniilor de producție și ca o com-
pletare a primelor produse din transmisia puterii.
Principalele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească 
un sistem de etanşare sunt: realizarea etanșeităţii, fi a-
bilitatea, durabilitatea ridicată, montarea şi demontarea 
facilă, întreţinerea simplă și rezistenţa mecanică şi chimică. 

Folosirea unei etanșări corespunzătoare și de calitate 
ridicată crește durata de viață a uti lajelor și subansamble-
lor. În funcție de parti cularităţile funcţionale şi construc-
ti ve ale acestora, gama de etanşări pe care o furnizăm 
acoperă toate aplicațiile din industrie și agricultură.

ETANSARI

ETANȘĂRI
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Sunt puține înregistrari cu privire la cuplaje, înainte de anii 
1800. Revoluția industrială și, mai târziu, apariția și dezvoltarea 
industriei automobilisti ce au determinat dezvoltarea mai multor 
ti puri de cuplaje. Primele date despre proiectarea si realizarea 
unui cuplaj apar în 1886, inventatorul American F. Roots fi ind cel 
care realizeaza primul cuplaj elasti c folosit în industria auto. 

De la modele standard, până la modele proiectate pentru 
aplicații speciale ce au capacitatea de a face față unor provocări 
difi cile, ușor de instalat și fără a necesita lubrifi ere – precum 
Quick-Flex® de la Timken - cuplajele sunt componente esențiale 
de transmitere mecanică a puterii ce trebuie să îndeplinească 
câteva condiții de bază: siguranţă în funcţionare; dimensiuni de 
gabarit reduse; montare şi demontare uşoară; să fi e echilibrate 
stati c şi dinamic și să asigure durabilitate ridicată. 

Marea diversitate a domeniilor de aplicare a cuplajelor și necesi-
tatea soluționării celor mai diverse si speciale cerințe, ne-a deter-
minat sa colaborăm cu cei mai renumiți producători în domeniu. 

CUPLAJE
Branduri: FLENDER, OPTIBELT,TIMKEN, RENOLD

CUPLAJE ELASTICE

Cuplaj elasti c N-EUPEX Cuplaj elasti c RUPEX Cuplaj elasti c N-BIPEXCuplaj elasti c N-EUPEX DS

CUPLAJE
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Cuplaj danturat ZAPEX-ZW Cuplaj cu lamele N-ARPEX Cuplaj cu lamele 
ARPEX ART TURBO

Cuplaj danturat ZAPEX-ZN

Cuplajul hidrodinamic 
FLUDEX

 

Cuplaj ELPEX-B Cuplaj ELPEX-SCuplaj ELPEX

Cuplaj BIPEX-S Cuplaj cardanic GKG Cuplaj  de legătură LBKCuplaj SIPEX

Cuplaj MBG Cuplaj ARPEX ART Cuplaje pentru turbine 
eoliene

Cuplaj de transmisie ZBG

CUPLAJE TORSIONAL RIGIDE

CUPLAJE PENTRU APLICATII SPECIALE 

CUPLAJE
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Cuplaj QUICK FLEX ® Cuplaje cu agrafăCuplaj HercuFlex ®

CUPLAJE OPTIBELT

Cuplaj Rigid

Cuplaj elasti c HRC Cuplaj rigid dințat 
GC

Cuplaj miniatural cu joc 
torsional 0

Cuplaj elasti c cu pufere
PEX

CUPLAJE LOVEJOY TIMKEN

Cuplaj elasti c HADEFLEXCuplaj elasti c HABIX®

Cuplaj pentru temperaturi ridicate 
HTB-GS

Cuplaj cu rozetă din cauciuc 
Spiderfl ex

Cuplaj cu manșon din cauciuc
TIP FLEX

Cuplaj fl exibil RBI Cuplaj cu bolțuri 
Pinfl ex

Cuplaj elasti c HABIX® PLUS

CUPLAJE RENOLD 

CUPLAJE
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REDUCTOARE

REDUCTOARE FLENDER

Reductor cilindric Reductor pentru aeratorReductor conico-cilindric

Reductor pentru mixer Reductor KMP pentru mori verti caleReductor deplasare macara

Evoluția reductoarelor și a motoreductoarelor își 
are originile în inventarea motorului cu aburi, în anul 
1765 de către James Wa�  și mecanizarea proceselor 
de producție.  Astăzi, aceste produse pentru transmisia 
puterii sunt o prezență obișnuită în aproape fi ecare in-
dustrie de pe planetă. Inovațiile și tehnologiile dezvol-
tate de furnizorii pe care i-am ales, au făcut ca acești a să 
fi e parteneri deplini în dezvoltarea și implementarea de 
soluții tehnice integrate.

În ulti mii ani, produsele cu efi ciență crescută 
din această nișă au cunoscut progrese tehnologice 
extraordinare, oferind numeroase avantaje, precum 
durata de funcționare mai lungă, consumul redus 
de energie și costul redus de întreținere asigurând, 
totodată, un viitor durabil și mobil, efi cient și ecologic.

Branduri: FLENDER, CAVEX, RENOLD

Reductor cilindric cu distanță mare 
între axe

Reductor pentru mori 
orizontale

REDUCTOARE



47

Reductor pentru turn de răcire Reductor pentru elevator cu cupe Reductor planetar

Reductor PLANUREX 3           Seria 
STANDARD

Reductor EXTRUDER
cu un singur șurub

Reductor pentru
Turbine hidro

Reductor pentru industria hârti ei

Reductor inox pentru industria 
alimentară

Reductor melcatReductor planetar Angrenaj roată melcată - melc (piese 
schimb)

Reductor Extruder cu două șuruburi

REDUCTOARE CAVEX

Reductor melcat 
ti p WM 

Reductor melcat seria grea   ti p PM Reductor conico-cilindric seria grea 
ti p H 

Reductor conico-cilindric, compact, 
pentru aplicații grele ti p TW

REDUCTOARE RENOLD

REDUCTOARE
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MOTOREDUCTOARE

Motoreductor 
coaxial (cilindric)

Motoreductor arbori paraleli (cilindric) Motoreductor melcat

Motoreductor cilindrico-melcatMotoreductor cu transmisie servo Motoreductor cu transmisie electrică-
monorail

Motoreductor conico-cilindric cu 2 
trepte

Branduri: SIEMENS 

Motoreductoarele SIMOGEAR fac parte 
din portofoliul de produse al partenerului 
nostru SIEMENS – furnizor cu peste un secol 
de experiență în domeniul transmisiei puterii. 

SIMOGEAR oferă o gamă largă de reductoare 
cilindrice (elicoidale), conice, cu arbori paraleli, 
melcate și cilindrico-melcate și care se potrivesc 
într-o varietate de aplicații: logisti că și 
intralogisti că, aeroporturi, inginerie auto, in-
dustria alimentară, prelucrarea lemnului, apă 
și ape uzate, ambalaje, precum și construcții de 
mașini, în general.

MOTOREDUCTOARE SIMOGEAR

Motoreductor conico-cilindric cu 3 
trepte

MOTOREDUCTOARE
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AX ti p I AX ti p III AX ti p IVAX ti p II

Branduri: RENOLD  

*Pentru consiliere tehnică de specialitate și pentru personalizarea unui ax conform specifi cațiilor aplicației dvs., vă rugăm să vă 
adresați specialiști lor noștri!

TIPURI DE FIXARE

BARE
CARDANICE

Aceste dispoziti ve mecanice au fost inventate, într-o formă 
primară, încă din secolul al III-lea î.Hr. de inginerii greci ai ti m-
pului (Philo din Bizanț - „Belopoeica”).  Abia  în 1545,  f aimosul 
matemati cian și fi zician italian Gerolamo Cardano a redescoperit 
acest mecanism și a dat denumirea de azi a arti culației cardanice 
și a derivatelor sale.

Prima uti lizare ofi cială a unui mecanism de ti p arti culație 
universală a fost realizată de către matemati cianul și omul de 
ști ință Robert Hooke, în 1676. 240 de ani mai târziu, în 1903, Clar-
ence W. Spicer a obținut un brevet pentru arti culația universală, 
iar în 1904 începe producția. Bara cardanică este un ansamblu 
mecanic care are rolul de a cupla două axe longitudinale cu grade 
de înclinare diferite una față de celalată, permițând, astf el, trans-
miterea mișcării de la motor, către partea antrenată.

Cu ajutorul partenerului nostru - Renold - ce aduce constant 
inovații  în ceea ce privește produsele de transmisie a puterii de cea 
mai înaltă precizie, ne adresăm clienților din toate sectoarele indus-
triale: metalurgie, ciment,  material rulant, industria extracti va etc.

BARE CARDANICE
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PNEUMATICA

CILINDRI

Cilindri Standard Cilindri din inox Mini CilindriCilindri Compacți

Cilindri fără ti jă Mai multe ti puri de cilindri Frâne hidrauliceCilindri Seria Elektro

O mare parte din uti lajele moderne de astăzi uti lizează 
o formă de acționare pneumati că. La fel ca în multe alte 
tehnologii, prima uti lizare a acționărillor pneumati ce datează 
de mii de ani. Un matemati cian grec pe nume Hero din Alex-
andria a scris, în primul secol, despre modul în care a folosit 
vântul pentru a genera energie și pentru a transporta obiecte, 
însă abia în anii 1600 fi zicianul german O� o von Guericke a 
inventat o pompă de vid care a folosit presiunea aerului. Pe 
baza lucrărilor lui Guericke, anii 1800 s-au dovedit esențiali în 
evoluția pneumati cii, prima formă a unui compresor cu aer fi -
ind brevetata în 1829. 

Având o acti vitate de peste 50 de ani în acționările pneu-
mati ce și acordând o deosebită atenție întregului ciclu 
de producție – de la proces până la ingineria produsu-
lui, furnizorul nostru – Metal Work Pneumati c - dezvoltă, 
în mod constant, soluții inovatoare pentru o varietate de 
automati zări industriale: industria  farmaceuti că, alimentară, 
auto și alte ramuri din industria constructoare de mașini.

Branduri: METAL WORK 

PNEUMATICĂ
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Mini Valve Valve MINIMACHValve Manuale

VALVE 

Valve NAMUR

Valve actuator Insule de ValveValve Solenoid Valve MACH

REGULATOARE 

Unitate completă de pregătire a aeru-
lui All-In-One

Valve auxiliare

Fitinguri Regulatoare de debit

Set regulator SYNSTESI

Accesorii Furtun Pneumatic

Switch presiune

CONECTICA SI ACCESORII 

PNEUMATICĂ
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VALVE, ACTUATOARE

Regulatoare de inox Regulatoare de presiune Supapă de închidere 
a presiunii

Temporizatoare

Valve de protecție Valve Manuale Valve proporționaleValve Solenoid

Monitorizare densitate  Monitorizare temperatură Detector de fl acără și gaz Monitorizare presiune

Monitorizare nivelAnalizatoare debit Monitorizare 
Coroziune/Eroziune

Analizator componență fl uid

Chiar dacă nu se poate preciza, cu exacti tate, când au fost inven-
tate sistemele de transmisie hidraulică, se ști e că vechii greci sunt 
printre primii care au folosit acționările hidraulice. Bazându-se pe 
studiile lui Blaise Pascal, Joseph Bramah a brevetat presa hidraulică 
în anul 1795, însă părintele hidraulicii este considerat inventato-
rul american Harry Franklin Vickers. El a îmbinat hidraulica și elec-
tronica, realizând primul sistem hidraulic de servodirecție. În zilele 
noastre, principiile hidraulice se regăsesc în numeroase ti puri de 
echipamente și uti laje a căror comandă se realizeaza hidraulic.

Cu o gamă diversă de produse, management de proiect și soluții 
inovatoare, partenerul nostru - Emerson - este lider în calitate de 
producător global de produse specifi ce acționărilor hidraulice. 
Combinând tehnologii avansate, experti ză de vârf în industrie și 
dorința de a crea soluții durabile pentru partenerii noștri, echipa 
noastră de experți vă stă la dispoziție cu cele mai bune soluții speci-
fi ce acționărilor hidraulice.  

MONITORIZARE 

CONTROL 

Branduri: EMERSON

VALVE. ACTUATOARE.
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PRODUSE 
PENTRU
MENTENANTA

Primele produse de mentenanță au apărut ca o necesitate, 
odată cu prima revoluție industrială și cu mecanizarea proceselor 
de producție. De la produse chimico-tehnice și până la unelte de 
specialitate, de la inovațiile aduse în tehnologia de precizie și până 
la dezvoltarea laserului cu lumină roșie - care a îmbunătățit vizibil 
sectorul de mentenanță și de aliniere a utilajelor și a com-
ponentelor acestora - respectăm standardele internaționale 
de calitate și adaptăm performanța și calitatea produse-
lor și serviciilor, la cerințele fiecărei aplicații industriale.

Produsele pentru mentenanță au venit ca o completare a 
produselor din portofoliul nostru și ca o reacție la solicitar-
ea clienților. Dacă primele produse comercializate de noi, în 
această categorie, au fost unsorile și elementele de etanșare, 
în acest moment gama noastră este una diversă și în continuă 
dezvoltare, cuprinzând produse industriale pentru efectuarea 
mentenanței utilajelor, produse profesionale și care respectă 
cerințele de mediu, cu aplicabilitate în orice ramură industrială.

SPRAY-URI SI LICHIDE TEHNICE

Spray cu protecție împotriva  coroziunii Spray-uri de etanșare  Protecție antirugină 2000 PlusSpray-uri de curățare 

Lichid curățare contacte 
electrice

Degresant S Spray pornire
pentru motoarele cu 

combustie

Pastă de cupru

PRODUSE PENTRU MENTENANȚĂ

Branduri: SCHAEFFLER, WEICON, ACOEM, NTN-SNR, AIMOL, 
UNIOR, NSK
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ADEZIVI ĂSI ETANSANTI

Repair Sti ck Multi -Purpose Repair Sti ck Plasti c
(certi fi cat NSF)

Adeziv epoxiRepair Sti ck Cupru
(certi fi cat NSF)

Adeziv cianoacrilat Flex 310 PU Etanșant pentru țevi și fl anșeFlex+bond® lichid

Cască de protecție

Ochelari de protecție

Mască de protecție

Incălțăminte de protecție Îmbrăcăminte de protecție

Manuși de protecție

Căști  de protecție

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

PRODUSE PENTRU MENTENANȚĂ
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SCULE MONTARE/DEMONTAREĂ

Trusă pentru extragerea 
rulmenților pe exterior   

Extractoare hidraulice Chei cu soclu Extractoare mecanice

SCULE DE MENTENANTA

Set de instrumente MX Pro Kit

Trusă premium pentru 
mentenanță

Mașină de găurit pneumatică

Clește cu șurubCiocaneMultiTools

Chei

Șurubelnițe

Set complet de scule 920PLUS1

PRODUSE PENTRU MENTENANȚĂ



56

INCALZITOARE PRIN INDUCTIE

Instrumente de măsurare 

Gererator de medie frecvență cu 
inductor fl exibil

Unitate hidraulică mobilă 
pentru industria feroviară

Inductor cu juguri

Piulițe hidraulice

Trusă bailagăre

Pompă hidraulică

Trusă extractoare 
pentru rulmenți cu strângere în 

carcasă

Sistem de aliniere a arborilor cuplați 
FIXTURLASER LASER KIT

Sistem de aliniere a arborilor cuplați 
FIXTURLASER EVO

Inductor fl exibil

Trusă aliniere a arborilor cuplați 
FIXTURLASER ECO

Trusă montare mecanică
 NTN-SNR TOOL IFT SET 33

Extractor trei brațe reglabile Plăci trisecționate

Set lere spion

INSTRUMENTE SI ACCESORII ALINIERI ARBORIĂ

PRODUSE PENTRU MENTENANȚĂ
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Sistem de aliniere a arborilor cuplați 
FIXTURLASER NXA-PRO

Sisteme de aliniere a fuliilor
FIXTURLASER PAT

Sisteme de aliniere a fuliilor
OPTIBELT LASER POINTER

Sistem de aliniere a arborilor cuplați 
FIXTURLASER AT-200

Sistem pentru măsurători geometrice
FIXTURLASER NXA-ULTIMATE

Instrumente portabile de 
vibrodiagnoză

FIXTURLASER SMC

Instrumente portabile speciale FIX-
TURLASER RT-300

Instrumente portabile de 
vibrodiagnoză

SCHAEFFLER DETECTOR III

Instrumente portabile pentru verifi -
carea tensionării curelelor

OPTIBELT TT

Set calibre identi fi care curele
OPTIBELT RILLEN KR, RB

Dispoziti ve pentru verifi carea 
tensionării curelelor
OPTIBELT OPTIKRIK

Truse 
OPTIBELT SERVICE BOX

Dispoziti v pentru măsurarea lungimii 
interioare a curelelor
OPTIBELT MESSLAT

Truse 
OPTIBELT SERVICE KIT

INSTRUMENTE DE VIBRODIAGNOZA

MENTENANTA TRANSMISIILOR PRIN CURELE 

Instrumente portabile de 
vibrodiagnoză

NTN-SNR

Instrument vibrodiagnoză
AMS 2140 EMERSON

PRODUSE PENTRU MENTENANȚĂ
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Obiectivele noastre în ceea ce privește serviciile de 
mentenanță sunt următoarele:
• Menținerea nivelului de performanță a                            echipa-

mentului și creșterea duratei de utilizare a acestuia;
• Evitarea opririlor accidentale;
• Reducerea costurilor reparațiilor și a timpului de 

staționare neplanificată;
• Previzionarea aprovizionării cu piese de schimb 

și planificarea înlocuirii echipamentelor uzate.

SERVICII DE MENTENANTA

Prin furnizarea serviciilor de asistență și consultanță 
tehnică de specialitate, obiectivul nostru este acela de a 
vă sprijini în găsirea și adoptarea celor mai eficiente soluții 
tehnice pentru aplicații diverse. Considerăm că rolul ser-
viciilor de asistență și consultanță tehnică este esențial în 
a furniza beneficiarului informații strategice și calitative, 
care să conducă la eficientizarea proceselor de producție și 
la menținerea utilajelor în condiții optime de funcționare.

ASISTENTA SI CONSULTANTA

Dezvoltarea profesională continuă este esențială într-o 
lume în care tehnologia și inovația avansează continuu. Pe 
de altă parte, cursurile și instruirile asigură o îmbunătățire 
permanentă a aptitudinilor, a cunoștințelor și a abilitaților, 
ceea ce duce la creșterea eficienței profesionale. 
Învățarea continuă menține interesul individual față de 
meseria practicată, îmbunătățește calitatea vieții individ-
uale și aduce, în primul rând, plus valoare întregii echipe.

CURSURI SI INSTRUIRI

MENTENANTA

MENTENANȚĂ
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Ca interfață dintre producător și beneficiarul final, 
menținem un dialog permanent între cele două părți, 
suntem primii informați cu privire la dezvoltările impor-
tante, la noile produse, tehnologii și inovații și furnizăm 
informați în timp real clienților care vor beneficia de timp 
de dezvoltare. Împreună cu furnizorii noștri de produse 
și servicii, organizăm periodic seminare și simpozioane 
pe teme de interes, adaptate noilor tendințe în domeniu.

SEMINARE SI SIMPOZIOANE 

Completăm gama de servicii pe care o furnizăm, 
prin asigurarea soluțiilor noastre profesionale 
de proiectare, execuție și montaj pentru diverse 
instalaţii şi aplicaţii industriale. Oferim expertiză 
interdisciplinară în sectoare distincte de activitate 
și garantăm, în colaborare cu furnizorii noștri, cele 
mai eficiente soluții în cele mai variate domenii.

PROIECTARE, EXECUTIE SI MONTAJ

Implementarea directivelor stabilite la nivel internațional 
în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, dar și 
contribuția la optimizarea consumului de resurse natu-
rale, fac parte integrantă din filosofia noastră. Astfel, 
venim în sprijinul clienților noștri cu soluții viabile, 
cu impact redus asupra mediului, precum serviciile 
de reparații, recondiționări, confecționări și protecții 
anticorozive și care aduc numeroase avantaje ben-
eficiarului: prelungirea duratei de viață a utilajului, 
reducerea costurilor de mentenanță și reducerea con-

MAI MULTE SERVICII

MENTENANȚĂ
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LUBRIFIERE

Unsoare sinteti că Aimol  
pentru industria alimentară

 Unsoare COPASLIP ™
Pentru temperaturi înalte

Unsori Arcanol Schaeffl  er

Unsori și uleiuri NTN-SNR

Dispoziti ve de aerisire

Un sistem de lubrifi ere perfect adaptat mărește 
performanța și durata de funcționare a rulmenților.

Canti tatea corectă de lubrifi ant este asigurată, pentru 
rulmenți, de către lubrifi catoare sau sisteme de ungere 
automate. Lubrifi erea corectă previne cea mai frecventă 
cauză a defecțiunii rulmentului - lubrifi erea insufi cientă 
sau incorectă. Aproximati v 90% din rulmenți sunt 
lubrifi ați cu unsoare. Relubrifi erea cu canti tatea corectă 
de unsoare, la intervale adecvate, asigură o creștere 
semnifi cati vă a duratei de funcționare a rulmenților.

TIPURI DE UNSORI

 Lubrifi ant de înaltă
 performanță Weicon

DIZPOZITIVE DE UNGERE SI FILTRARE

Dispoziti v manual ungere Pistol de gresare ARCA-GREASE-GUN 
Pompa manuala de ungere

LUBRIFIERE
Un sistem de lubrifi ere perfect adaptat mărește 

performanța și durata de funcționare a rulmenților.
Canti tatea corectă de lubrifi ant este asigurată, pentru 

rulmenți, de către lubrifi catoare sau sisteme de ungere 
automate. Lubrifi erea corectă previne cea mai frecventă 
cauză a defecțiunii rulmentului - lubrifi erea insufi cientă 
sau incorectă. Aproximati v 90% din rulmenți sunt 
lubrifi ați cu unsoare. Relubrifi erea cu canti tatea corectă 
de unsoare, la intervale adecvate, asigură o creștere 
semnifi cati vă a duratei de funcționare a rulmenților.

5 %
Daune repetate 

5 %
Defecte de montare 20 %

Contaminare     
solidă

5 %
Contaminare cu lichide 

20 %
Lubrifi ant 

necorespunzător

20 %
Lubrifi ant vechi

10 %
Alegerea nepotrivită 

a rulmentului 

15 %
Lubrifi ere insufi cientă

CAUZELE DEFECTARII RULMENTILOR
*Sursa: Schaeffler Technologies, Lubricant selecti on

LUBRIFIERE
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Sisteme de ungere automate
SCHAEFFLER

Sistem de ungere automat
multi punct  

POLY-PUMP NTN-SNR 

Dispoziti ve de ungere 
monopunct automate         

NTN-SNR

Sistem de ungere automat 
SLOT GREASE

SISTEME DE UNGERE AUTOMATE

ANALIZA SI DIAGNOZA ULEI SI UNSORI

Accesorii

Vă oferim întregul spectru de analize pentru lubrifi anți, la cel mai înalt standard de calitate, conform standar-
dului internațional de calitate SR EN ISO / CEI 17025: 2018.

PROIECTARE 
SI EXECUTIE 
INSTALATII DE 
UNGERE

LUBRIFIERE

Pompă de gresare
GROENVELD
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SERVICII DE MENTENANTA

Monitorizarea condiției 
de funcționare a uti lajelor 
dinamice

Echilibrare dinamică pe 
poziție și pe stand

Aliniere fulii și roți de 
lanț

Aliniere arbori cuplați

Termografi e

Endoscopie

SERVICII DE MENTENANȚĂ
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SERVICII DE MENTENANTA

Inspecție rulmenți și    
analiza defectelor

Analiză punctuală       
(Troubleshooti ng)

Filtrare uleiuri de ungere  
și hidraulice

Analiză unsori și ulei

Măsurători de vibrații

Asistență la                                   
montare/demontare                                      
rulmenți

SERVICII DE MENTENANȚĂ
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• Calculul și alegerea ti pului de curea/curele 
adecvate precum și a fuliilor respecti ve; 

• Identi fi carea și echivalarea curelelor;
• Recomandări pentru alinierea fuliilor;
• Recomandări pentru tensionarea corectă 

a curelelor;
• Identi fi carea și echivalarea ti pului de lanț;
• Calculul trasmisiei și alegerea ti pului de 

lanț adecvat, precum  și a roților  aferente. 

• Alegerea corectă a soluției de lăgăruire 
atât pentru creșterea fi abilității cât și 
pentru îmbunătățirea producti vității     
uti lajului, respecti v:  toleranțe, rugozi-
tate, abateri de poziție și formă pentru 
piesele conjugate;

• Identi fi carea și echivalarea completă a 
rulmenților, arti culațiilor sferice, etc.;

• Calculul canti tății necesare de un-
soare la prim montaj și la reungere, 
precum și intervalul de reungere;

• Alegerea calității opti me a unsorii.

• Alegerea sistemului   de ghidare   liniară    
adecvat aplicației;

• Echivalarea completă a sistemelor de 
ghidare liniară;

• Soluții de îmbunătățire a performanțelor 
cu reducerea sau eliminarea totală a 
mentenanței; 

• Identi fi carea șurubului cu bile, relevarea 
capetelor  nefi letate, soluții de lăgăruire 
a acestuia.

• Alegerea și dimensionarea corectă a re-
ductorului Flender și a motoreductorului 
Siemens pentru aplicația dată;

• Echivalarea cuplajelor existente cu cuplaje 
Flender sau Timken;

• Alegerea și dimension-
area corectă a    cuplajului;

• Soluții de creștere a randamentu-
lui și fi abilității lanțurilor cinemati ce, 
printr-o alegere și/sau dimensionare 
corectă a reductoarelor și motoreduc-
toarelor (in cazul retehnologizării aces-
tora cu soluții Flender sau Siemens).

LAGARE CU RULMENTI SISTEME DE TRANSMISIE

SISTEME DE GHIDARE 
LINIARA

CUPLAJE. REDUCTOARE.  
MOTOREDUCTOARE.

ASISTENTA SI 
CONSULTANTA

ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ
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CURSURI SI 
INSTRUIRI

*Cursurile sunt adaptate și personalizate în funcție de specificul fiecărui client în parte, proces tehnologic sau aplicație, și pot 
fi susținute fie la sediul nostru, fie la sediul solicitantului. Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul nostru, accesând 
codul QR de mai jos :

TEMATICI PRINCIPALE

Rulmenți - montare, demontare, 
mentenanță, lubrifiere

Tehnică liniară Mentenanță predictivă. 
Diagnoză și măsurători pe utilaje 

dinamice.

Alinieri de arbori cuplați, fulii și roți 
de lanț

Cuplaje. Reductoare.  
Motoreductoare.

Aplicații practice și 
demonstrații 

pe standuri specializate

CURSURI ȘI INSTRUIRI



66

SEMINARE SI 
SIMPOZIOANE

*Seminarele și simpozioanele se organizează periodic la sediul nostru sau în locații agreate împreună cu clienții noștri.    
Tematicile și conținuturile sunt adaptate și personalizate în funcție de specificul fiecărui client sau ramură industrială în 
parte. Prezentările sunt susținute atât de specialiștii noștri, cât și de cei ai furnizorilor noștri de produse și servicii.

SUBIECTE PREZENTATE 

Rulmenți. Tehnică liniară.

Scule și dispozitive pentru montare/demontare

Lubrifianți, dispozitive de ungere manuale și automate, sisteme de filtrare

Instrumente pentru diagnoză și măsurători pe utilaje dinamice

Dispozitive pentru alinierea arborilor cuplați, a fuliilor și roților de lanț

Cuplaje. Transmisii mecanice.

Aplicații practice și demonstrații pe standuri specializate

SEMINARE ȘI SIMPOZIOANE
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PROIECTARE
EXECUTIE SI
MONTAJ

Relocări de utilaje și linii

Transportoare cu bandă

Instalatii hidraulice 

Instalații de ungere

PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI MONTAJ
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MAI MULTE 
SERVICII

Reparații Protecții 
anti corozive

Recondiționări Piese după desen

• Reparații broșe si electrobroșe pentru mașini unelte 
• Reparații reductoare și multi plicatoare de turație
• Reparații pompe și motoare electrice

• Carcase
• Rotori
• Lagăre

• Axe
• Rotori
• Carcase, labirinți
• Cilindri, pistoane, ti je de pistoane
• Rulmenți grei (cu diametre interioare mai mari de 300 mm)

• Axe, rotori, lagăre, roți de lanț 
• Role transportoare și tamburi
• Transportoare cu bandă  (proiectare, montaj, PIF)
• Piese de schimb pentru reductoare Flender
• Echipamente de măsurare a debitelor de apă

Pentru mai multe informații despre servicile de   mentenanță pe care le oferim, 
puteți consulta  site-ul nostru, accesând codul QR de mai jos :

• Proiecte noi de montaj și punere în funcțiune
• Proiectare transmisii prin curele, lagăre și cuplaje
• Proiectare și execuție  paturi de role
• Tăiere, lipire și sudare curele
• Închiriere scule și inductoare

Alte servicii

MAI MULTE SERVICII
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INDUSTRIA
4.0

Monitorizarea stării de funcționare poate fi  costi sitoare. Acesta este moti vul pentru care până la 95% din uti lajele unei fabrici sunt monitorizate doar sporadic sau 
deloc. Lipsa mentenanței predicti ve poate duce la defecțiuni neprevăzute și la oprirea producției. OPTIME de la Schaeffl  er permite monitorizarea completă a stării de 
funcționare, care este accesibilă și ușor de realizat.

Datorită instalării simple, de ti p plug and play, OPTIME vă permite să începeți să monitorizați sute de mașini rotati ve, în doar câteva ore. Cu capacitatea de a 
funcționa în aproape toate uti lajele, OPTIME poate detecta potențialele daune, dezechilibre sau alinieri incorecte - chiar și cu săptămâni înainte! Acest lucru vă permite 
să vă planifi cați ușor și convenabil cerințele de întreținere, forță de muncă sau piese de schimb pe termen lung.

ProLink CMS FAG  SmartCheck 

Drive Train 4.0

  Maintenance 4.0 for intralogistics

OPTIME
  Source: Digital Factories 2020 

De la fabrica convențională            >>>      La fabrica digitalizată
Factorul conecti vitate reprezintă esența fabricii viitorului!

Cei trei piloni ai succesului în Revoluti a Industry 4.0. sunt                    
oamenii, uti lajele si datele! 

        Pas cu pas, putem construi fabrica viitorului!
        Revoluția digitală înseamnă inteligență, efi ciență, fl exibilitate:

• Produse personalizate și soluții conectate
• Opti mizarea producției
• Organizarea efi cientă a mentenanței
• Prelungirea duratei de viață a uti lajelor
• Reducerea costurilor cu întreținerea

INDUSTRIA 4.0
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