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BEDRE KVALITET
OG YDEEVNE
VT

C

Sikkerhedsklapleje - Med dette klapleje
kan indsatserne hurtigt og nemt udskiftes
direkte i maskinen. Nedetid er begrænset
til et minimum. Enhver form og størrelse af
indsatser kan vælges, vi kan levere indsatserne i forskellige hårdhed for at give en
perfekt pasform af aksler og skær.

Sikkerhedsklapleje - Siden indførelsen i
1948 af C-klaplejeet - er C-klaplejet blevet
standard for branchen. Det er et produkt af
høj kvalitet med en økonomisk pris.

P
Pneumatisk klapleje - Dette klapleje er
designet til alle fremstillingsprocesser, der
kræver lidt eller ingen operatørtilstedeværelse og maksimal sikkerhed.

GLIDENDE
Sikkerhedsklapleje - Dette klapleje kan
justeres aksialt. Rullen kan også tilpasses
sideværts under drift.

TYSK
KVALITE
T

KLAPLEJER
Boschert er en af verdens førende, når det gælder klaplejer. Gennem konstant
videreudvikling, indførelse af nye ideer og erfaringer, har selskabet Boschert
fastsat standarder inden for klaplejer.

VIKLEAKSLER
Vikleaksler fra IBD anvendes bl.a. til fastholdelse indvendigt i rør for af- og
pårulning af baner i tekstil, plast, folie, glasvæv m.m.

Pneumatiske friktionsaksler
•
Diametre fra 50 til 152,4 mm, venligst
anmod om andre diametre
•
Placering af luftventiler: aksialt, radialt
eller begge sider.
•
Kundetilpasset
•
Kugle eller rulle spændesystem. Minimum rullebredde på 24 mm
•
Robust stålkonstruktion
•
Hårdforkromet og poleret. Bredde på
ring: 20/25/50 mm

PSW-F
Pneumatiske ekspansionsaksler
•
Diametre fra 25 til 1000 mm, venligst
anmod om andre diametre
•
Placering af luftventiler: aksialt eller
radialt
•
Giver mulighed for hurtig og nem
slange udskiftning
•
Kundetilpasset

PSW-FS
Pneumatiske ekspansionsaksler
•
Diameter 76,2 mm, venligst anmod
om andre diametre
•
Placering af luftventiler: aksialt eller
radialt
•
Kundetilpasset

MFW-K

PRA

PMS

Pneumatiske friktionsaksler
•
Diametre fra 50 til 152,4 mm, venligst
anmod om andre diametre
•
Placering af luftventiler: aksialt, radialt
eller begge sider
•
Kundetilpasset
•
Kugle- eller rullespændesystem
•
Minimum rullebredde på 24 mm
•
Robust stålkonstruktion
•
Hårdforkromet og poleret
•
Bredde på ring: 20/25/50 mm

Pneumatisk akseladapter - PRA monteres
let på akslen eller et støtterør, hvor den
er fastgjort med en klemmering. Den kan
sammkobles med flere PRA adaptorer med
en spiralslange - det betyder, at luften
kun skal tilsluttes fra én enkelt side. Luften
tilføres aksialt af en ventil.

Pneumatiske ekspansionsaksler
PMS serien er specielt velegnet til applikationer, der kører med mere end én rulle og
hver kæbe kan justeres seperat.
•
Centreret opspænding
•
Diametre fra 70 til 200 mm, venligst
anmod om andre diametre
•
Placering af luftventiler: aksialt / radialt eller begge
•
Dynamisk afbalancering
•
Kundetilpasset
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PSW-Z

KVALITET DER
OVERGÅR ALLE
FORVENTNINGER

KOBLINGER & BREMSER
Fra leverandøren Matrix International leveres koblinger og bremser, der både
er pneumatisk-hydrauliske og elektrisk aktiverede. Matrix International har
over 65 års erfaring i at levere koblinger og bremser og er en de førende leverandører på markedet.

Kobling til tør drift - Emballage, tryk, testmaskiner mm.

52H
Kobling til olie drift - værktøjsmaskiner - for
hastigheds variation på spindel, landbrugsmaskiner, marine gearkasser mm.

SH/55H-P

55H-P-SP

Kobling til tør eller olie drift - Værktøjsmaskiner,
trykmaskiner, stål produktion, forarbejdning
og bearbejdning mm.

Kobling til tør eller olie drift - Industrier, hvor
synkroniserede programmer er påkrævet.

66H-02

4EC

Kobling til olie drift - marine gearkasser,
værktøjsmaskiner, fås i dobbeltvirkende
version til 2-trins gearkasser mm.

SEC-P

S6-P

Kobling til tør drift - Værktøjsmaskiner,
tunge maskiner, stålproduktion, forarbejdning
og bearbejdning, løftegrej og containerkraner, metal- og materialehåndtering,
papkassebearbejdning mm.

Bremse til våd og tør drift - Spil, højt drejningsmoment, landbrugsmaskiner, værktøjsmaskiner, aktuatorer, byggemaskiner mm.

1EB

1CD

Bremse til tør drift - Servomotorbremser,
gaffeltruck, gas / diesel motorgenerator,
skæremaskiner, stålfremstilling, automatiserede døre.

Bremse til tør drift - Værktøjsmaskiner, testudstyr, bremsning af lineære bevægelser.

Kobling til tør drift - Nuværende generation
af gas / diesel motorer, kompressorer og
generatorer, stålfremstilling, transmission
til bearbejdningscentre, emballagemaskiner mm.

4EB
Bremse til tør drift - Hurtige start / stop,
løfte, gaffeltruck, etiketprintningmaskiner
mm.

54L
Bremse til våd og tør drift - transportører,
pulserende drev med høje tinder, minedrift,
materialehåndtering.

HNC GROUP A/S | INDUSTRIVEJ 2 | 4241 VEMMELEV | 7013 2300 | SALES@HNCGROUP.DK | WWW.HNCGROUP.DK

4H-54H-P

SERIE 55

SERIE 57

Union til vand og vand med glycol, DN 10-50

Universal union til olie, damp, vand og
vand med glycol, DN 10 - 50

SERIE 55
Universal union til damp, vand og vand
med glycol, DN 65

ROTERENDE UNIONER
Fra Deublin leveres roterende enheder til overførelse af forskellige medier som
f.eks. vand, damp, termoolie, luft, vacuum, køle/smøremiddel og hydraulik ved
forskellige temperaturer og tryk. Vores roterende unioner finder anvendelse inden
for stort set alle industrielle områder. Programmet indeholder et stort antal
standardversioner, samt en del kundetilpassede emner.

Union til damp, vand og vand med glycol,
DN 80

SERIE F
Union til vand og vand med glycol, DN 125

SERIE HPS
Union til damp, DN 40

SERIE D
Union til hydraulik og vand, DN 8 - 40

DEUPLEX
Union til lyft og hydraulik, DN 15

SERIE 1101
Union til kølevæske

SERIE 54
Union til vand og vand med glycol i rustfrit
stål, DN 10 - 40

SERIE N
Union til olie og damp, DN 10 - 15

SERIE 14000
Union til luft og hydraulik, DN 10 - 50

SERIE AP
Union til hydraulik og vand, DN 8 - 25

SERIE 2620
Union til hydraulik

SERIE 1109
Union til kølevæske

SERIE 6000
Union til vand og vand med glycol, DN 50 - 100

SERIE 9000
Union til damp, DN 20 - 50

SERIE 1000
Union til luft, hydraulik og vacuum, DN 6 - 40

SERIE 1379 & 1479
Union til luft, hydraulik og vacuum, DN 6 - 40

1116
Union til kølevæske
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SERIE 57

AUTOMATION
& PROCES

MERE END 30 ÅR
Siden 1979 har HNC Group leveret løsninger til automatisering og effektivisering af produktionen
til mange af de førende danske virksomheder, såsom til fødevare- og medicinalindustrien.
Sammen med vores kunder udvikler vi fremtidssikrede løsninger og produkter til at opfylde de
stadigt stigende krav til miljø, sikkerhed, renlighed og sporbarhed.
Vores mål er at give kunderne de mest innovative løsninger på markedet. Derfor har vi
gennem årene udviklet produkter løbende og uddannet vores medarbejdere. Vores viden og
erfaring danner grundlag for vores arbejde sammen med vores innovative produkter, der fører
til vellykkede løsninger til vores kunder

FAMILIEEJET VIRKSOMHED
MANGE ÅRS ERFARING
EGEN UDVIKLING OG MONTAGE
DEDIKERET PERSONALE
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