
Smeergroeven (LG)
RS16B ~ RS24B

Naadloze Bus

Rond Geklonken Pennen

Ring Coin
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Nieuwe Generatie Tsubaki RS Rollenketting – GT4 Winner

Sinds 1917 heeft Tsubakimoto Chain Company een geavanceerd programma kettingen 

van uitzonderlijk hoge kwaliteit ontwikkeld. Hierdoor worden gebruikers in staat 

gesteld om hun specifieke aandrijf- of transportproblemen op te lossen. Tsubaki  

is trots om de 4de generatie, verbeterde Europese Premium BS/DIN ketting te 

introduceren. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*  

in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.

Kenmerken
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Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting tot  
de maximale kW specificatie  belast worden.

*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag

De unieke rond geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige 
demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen  
op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.



Tsubaki’s Commitment aan Ongeëvenaarde Kwaliteit

Langere Levensduur - Lagere CO2 Emissie

Aanvullende Service

Hoogst Mogelijke Rechtheid en Rondheid 

Tsubaki Non Tsubaki

RS48B-3 Lussentoren ketting
Toepassing in staalindustrie - Nederland
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RS16B-1 29,74 Kg CO2 66% Reductie

16B-1 88,32 Kg CO2

LG Bus/Smering

De naadloze bussen met smeergroeven (LG) van Tsubaki 

zijn perfect cilindrisch.  De speciale smeergroeven houden 

de smering op de plaats waar de ketting de smering het 

meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een 

langere levensduur en significant lagere onderhouds-

kosten. Dit draagt aanzienlijk bij aan de reductie van de 

‘Total Cost of Ownership’.

Effect van Verhoogde Wrijving/Temperatuur

Smering Verbruikt
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Non Tsubaki

Tsubaki’s Commitment aan Ongeëvenaarde Kwaliteit

Langere Levensduur - Lagere CO2 Emissie

Aanvullende Service

CO2 Reductie

Met een focus op het produceren van kettingen met een substan-

tieel langere levensduur helpt Tsubaki een betere leefomgeving  

te creëren. Minder frequente vervanging van kettingen resulteert  

in een gereduceerde consumptie van grondstoffen en draagt  

bij aan een aanzienlijk lagere CO2 emissie.

Calculatie gebaseerd op LCA-Evaluatie / EU

Super Lange Lengte

Wanneer de werklengte van een ketting toeneemt, nemen 

ook de inspanningen toe om de ketting op de juiste lengte 

te maken. Tsubaki kan de ketting echter vóór aflevering  

op de gewenste lengte maken wat de productiviteit en de 

veiligheid in de werkomgeving van de klant verhoogt.

Match & Tag

De “Matchy” staat voor in-house geavanceerde 

meetapparatuur waarmee Tsubakimoto Europe in staat  

is om aandrijf- en transportkettingen in paren te leveren  

die aan een specifieke lengtetolerantie moeten voldoen. 

Kettingselectie Software

Tsubaki’s kettingselectie software biedt een in-huis 

ontwikkeld berekeningsprogramma waarmee het eenvoudig 

is de juiste ketting te selecteren.  De Tsubaki kettingselectie 

software berekent de benodigde kettingmaat en het type  

op basis van de ingegeven criteria. Het resultaat is een 

constructieve aandrijfoplossing.

De meest geavanceerDe ketting op De europese markt

Levensduur

AfvalMateriaal Productie




