SPECIÁLNÍ OCHRANA PROTI OPOTŘEBENÍ
KOMBINOVANÁ S VYNIKAJÍCÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU

Speciální čep s povlakem

Dlouhodobé mazání

Povlakovaný váleček

Povlak antikorozní ochrany

NEJVYŠŠÍ KOROZNÍ ODOLNOST VE SVÉ TŘÍDĚ

Oblasti použití
V mnoha průmyslových odvětvích, například při zpracování potravin
nebo v obalovém průmyslu, vlhké prostředí často ztěžuje
domazávání řetězů. Nepříjemným následkem je zvýšené opotřebení
řetězů vedoucí ke krátkým intervalům výměny a tím k vysokým
nákladům na údržbu. Zde má dvojnásobný význam kombinace
nízké ceny údržby a vysoké korozní odolnosti u řetězů z uhlíkaté
oceli !

Této dlouhé životnosti se dosahuje kombinací různých povrchových
technologií, aniž by se tyto technologie vzájemně negativně
ovlivňovaly.
Charakteristické technické vlastnosti řetězů Biathlon KS:
čepy a pouzdra řetězu s povlakem
válečky s povlakem
desky s povlakem

Osvědčená kvalita
Provedení KS u vysoce výkonných řetězů Biathlon se vyznačuje
nejvyšší korozní odolností ve své třídě. Navazujíc na verzi Biathlon
s vynikající korozní ochranou, Biathlon KS navíc používá vysokou
úroveň ekologické protikorozní ochrany. Při testu ostřikováním
solnou mlhou se Biathlon KS ukázal být stabilním v časovém
intervalu delším než 1000 hodin. Pro srovnání: U některých
konkurenčních řetězů se znatelné stopy koroze při srovnatelných
zkušebních podmínkách objevily již po 200 hodinách.

speciální maziva s dlouhodobým působením

Výhody používání:
obzvlášť hospodárné
vlastnosti nouzového provozu při nedostatečném mazání
korozní ochrana Hightech
v souladu s evropskou
šestimocný chróm
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K dodání i s unášeči a rovnými deskami.
Řetězy 16-B lze dodat jako GLS s výškou desky g = 21 mm (max.) a jako GL s g = 24 mm (max.).
Pro tyto řetězy je možné používat standardní řetězová kola.
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