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Že tri četrtine stoletja 

Bauer Gear Motor rešuje 

probleme na industrijskih 

električnih pogonih z 

visokim navorom. Od leta 

1927 se nahajajo v 

Esslingenu in delujejo po 

vsem svetu. 

Specializacija na 

področju motorjev z gonili 

prinaša veliko prednosti 

njihovim uporabnikom. 

Motorji z zobniškimi 

reduktorji serije BG 

Motorji z reduktorji serije BG 
postavljajo nove standarde 
zanesljivosti in ekonomičnosti ter 
zagotavljajo majhno vzdrževanje, 
popolno fleksibilnost pri 
možnostih vgradnje, kompaktno 
izvedbo in dolga leta delovanja z 
zaščito pred lekažo. 

 

Motorji s polžastimi 

reduktorji serije BS 

Lastnost motorjev s polžastim 

gonilom z desnim kotom: navor do 

1.000 Nm, izhodne hitrosti do 300 

min-1. Popolnoma zaprt in zaščiten 

pred prahom in pršenjem vode. 

 

 
Bauer HiflexDRIVE pogoni 

Inovativna serija Bauer motorjev z 
reduktorji HiflexDRIVE s poševnim 
ozobjem se odlikuje po 
kompaktnosti, fleksibilnosti in 
učinkovitosti. Visoka fleksibilnost 
modularnega sistema Bauer 
omogoča rešitve za skoraj vse 
vrste pogonov. HiflexDRIVE je na 
voljo v standardnih, nerjavnih in 
aseptičnih različicah, tudi za 

prehranbeno industrijo. Uporabni 
so na vseh področjih transportne 
tehnike, zlasti kadar so ključnega 
pomena dolga življenjska doba, 
enostavnost servisiranja in čistost. 

Motorji z zobniškimi 

reduktorji za vgradnjo na 

gred serije BF 

Predimenzionirani kroglični ali 
valjčni ležaji, površinsko kaljeni in 
brušeni zobniki iz odkovkov ter 
znotraj in zunaj ojačano ohišje 
gonila zagotavljajo dolgo življenjsko 
dobo z malo vzdrževanja. 

 

 
Motorji z reduktorji za 
enotirne pogone serije BM 

Motorji z reduktorji serije BM za 

učinkovitejše enotirne nadglavne 

transporterje. Ročica sklopke je 

vedno na strani "L" motorjev z 

gonili, kar zagotavlja možnost 

izhodne gredi na obeh straneh. 

 
 

 

Energijsko varčni motorji z 

reduktorji 

Motorji z reduktorji Bauer ponujajo 
tehnološke rešitve, ki določajo 
trende za energetsko učinkovite 
pogone in motorne rešitve 
prilagojene specifičnim potrebam. 
Omogočajo visoko učinkovite 
pogone brez zahtevanega 
dodatnega prostora z močjo 0,55– 
30 kW. 

Motorji z reduktorji s 

poševnim ozobjem serije BK 

Vrhunska zaščita IP65 v skladu z 
IEC 529 zagotavlja, da je serija 
BK zaščitena pred prahom in 
vlago ter se lahko uporablja tudi 
na prostem, v mokrih in prašnih 
okoljih, brez dodatne zaščite. 

 

 
Bauer C-Adapter 

priključki za motorje 

Bauer C-Adapter priključki 
motorja so stroškovno 
učinkovita in prostorsko 
prilagojena vrsta priklopa za 
standardne motorje IEC in 
NEMA. Vrednosti navora do 
18.500 Nm, zaščita ohišja IP54 
in IP65 po ATEX. 

 
 
 
 
 
www.bauergears.com 
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Bibby Turboflex je že več 

kot 80 let vodilni inovator 

na področju visoko 

zmogljivih fleksibilnih 

sklopk in inženirskih 

rešitev za rotacijsko 

opremo. Zanesljivost, 

varnost in natančnost so 

ključnega pomena pri 

novih in uveljavljenih 

modelih. Prizadevajo si 

za povečanje donosnosti 

investicij s skoraj 

popolno odpravo 

izpadov in optimizacijo 

učinkovitosti. 

Sklopke z oblikovnim 

spojem čepa in puše 

Sklopke Eflex kompenzirajo 
vzporedno, kotno in osno 
neujemanje in lahko zagotovijo 
znatno torzijsko fleksibilnost. 
Možna je navpična ali 
vodoravna vgradnja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omejevalniki navora 

Odpravljajo težave z odzivnim 
časom in preobremenitvami na 
napravah, ki se lahko 
pregrejejo. Omejevalniki 
navora se lahko oblikujejo in 
izdelajo tako, da ustrezajo 
specifičnim potrebam strank. 

 

 
 

Sklopke za črpalke 

Torsiflex 

Povsem kovinska sklopka z 
diski, ki ne zahteva mazanja. 
Omogoča montažo brez posega 
centriranja črpalke. 

 

 

Turboflex sklopke za 

visoke hitrosti 

Zmožnost prenosa visokega 
navora pri visokih hitrostih ob 
sprejemanju večjih kotnih, 
radialnih in osnih premikov. 
Standardne sklopke so skladne z 
API 671 in ATEX 94/9/EC. 

Zobniške spojke 

Popolni zobniški spoj. Na voljo 
za uporabo na vertikalnih in/ali 
horizontalnih gredeh. 
Kapaciteta izvrtine do 645 mm. 
Visoko razmerje med navorom 
in težo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navorni moduli 

Moduli Bibby Torque imajo 
natančno ponovljivost pri 
izklopu navora, hiter ročni 
ponovni vklop in nezahtevno 
vzdrževanje. 

 
 
 
 

 
Sklopke iz ogljikovih vlaken 

Te plavajoče gredne sklopke so 
sestavljene iz kompozitnih cevi, 
katere se lahko prilagodijo za 
razpone, večje od 10 metrov. 
Tehtajo do 80% manj kot jeklo in 
odpravljajo stroške ležajnih 
nosilcev in drugih delov. 

Mrežne elastične sklopke 

V celoti kovinska sklopka, ki 
zagotavlja učikovito zaščito pred 
škodljivimi učinki udarnih 
obremenitev in vibracij. Na voljo 
sta horizontalni in vertikalni 
model pokrova 

 
 
 

 
Enosmerna varovala 

Bibbigard 

Namestitev varovala Bibbigard 
prepreči nevarnost, da bi se 
polno obremenjeni transportni 
trakovi iz kakršnega koli 
razloga vrnili nazaj. Brez 
mazanja, z breskrbnim 
delovanjem in delovanjem brez 
napajanja. 

 

 

Visoko zmogljive sklopke 

z diski Turboflex 

Sklopke z diski so trdne, lahke in 
lahko prenašajo visoke navore 
pri visokih hitrostih. So 
enostavne za namestitev, 
primerne za neprijazna okolja, ne 
potrebujejo mazanja in imajo 
visoko razmerje med dovoljenim 
navorom in težo. 

http://www.bibbyturboflex.com/
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Začetki podjetja Boston 

Gear segajo v leto 1877, 

ko je to bilo delavnica za 

izdelavo strojev za 

obdelavo zobnikov, nato 

pa je postalo vodilno 

podjetje pri razvoju 

industrije prenosa moči, 

kar traja že 125 let 

Boston Gear se ponaša z 

obsežno prodajno paleto 

z več kot 20.000 izdelki v 

kombinaciji z možnostjo 

izdelave unikatnih rešitev 

po naročilu. 

Reduktorji s polžastim 

ozobjem serije 700 

Različne velikosti pogonskih 
zobnikov, razmerja redukcije, 
razporeditve gredi in načini 
montaže, vključno z eno in dvo 
stopenjskim reduktorjem 1/40 - 
25 KM; Razmerja 5-3600:1. Na 
voljo tudi PosiVent® QC700. 

 

 

Motorji iz nerjavečega 

jekla Boston Gear 

Motorji iz nerjavnega jekla Boston 
Gear so oblikovani za 
ekonomično pralno odpornost. 
Ustreza standardom učinkovitosti 
EISA 2007. UR/ULc/CE 
certificiran. 

 

 
Precizni planetni 

reduktorji 

Edinstvena zasnova motornega 
adapterja in sistema vgradnega 
modula omogoča hitro in 
enostavno montažo naših 
prestavnih glav na vse pogoste 
servomotorje. Konstrukcija je iz 
nerjavnega jekla. Na voljo so 
ravni, pravokotni in visoko 
hitrostni modeli. 

 

 
Ležaji 

Celovita izbira ležajev enega 
proizvajalca vključuje ležajna 
ohišja in prirobnične ležajne 
enote, bronaste, jeklene in 
nekovinske drsne puše, 
pritrditve batnic in zglobne 
ležaje, potisne podložke in 
radialne kroglične ležaje. 

Reduktorji iz nerjavečega 

jekla Boston 

Edinstven dizajn SS700 iz 
nerjavnega jekla ima mednarodni 
certifikat NSF. SS700 je zasnovan 
za izboljšanje sanitarnih 
programov z zasnovo, ki se 
preprosto čisti. Na voljo je eno- in 
dvostopenjski reduktor. 

 

 
Gonila s stožčastim 

ozobjem 

Naša gonila s stožčastimi 
zobniki in pravokotnimi pogoni 
so zasnovana za zanesljivo, 
učinkovito in tiho delovanje. 
Spiralni in ravni stožčasti zobniki 
so za moči 1/10 - 95 KM; 
razmerja 1:1 do 3:1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Odprt menjalnik 

Kot inovator reduktorjev in njihove 
standardizacije Boston Gear 
nadaljuje svojo tradicijo in utrjuje 
vodilni položaj s proizvodnjo več 
kot 2.800 različnih vrst odprtih 
menjalnikov v njihovem 
sodobnem proizvodnem obratu. 

 
 
 

 
Pnevmatika 

Boston Gear dobavlja pnevmatske 
izdelke, vključno s filtri, regulatorji in 
mazalkami, usmerjevalnimi ventili, 
cilindri s kvadratno glavo NFPA, 
pnevm. motorji in opremo, povratnimi 
ventili, pištolami za izpihovanje, 
pnevm. cevmi in priborom. 

Pralni reduktorji serije 

2000 

Reduktorji serije 2000 so visoko 
odporni proti koroziji in robustni. 
Razpoložljive barvne možnosti z 
dokazano odpornostjo proti 
izpiranju in kavstiki, BISSC 
certifikatom (BK & SBK) in 
potrdilom USDA (SBK). 

 

 
Planetna in mehanska 

gonila z variabilno 

hitrostjo 

Uporaba možna samostojno ali v 
kombinaciji z reduktorjem hitrosti 
in motorjem. Planetarni motorni 
multiplikator moči 1/6 - 3/4 KM; 
Razmerje 5:1. 

 

 
Dodatki za gredi 

Na voljo je celotna paleta 
komponent, vključno z različnimi 
vrstami sklopk, univerzalnih 
spojnic, obročev za gredi, 
jermenic, miniaturnih zobatih 
jermenov in jermenic, verig in 
verižnikov. 

 
 
 

 
Gonila s spiralnim ozobjem, 

vključno s serijo 800 

Modeli z eno-, dvo- ali trostopenjsko 
redukcijo zagotavljajo širok razpon 
prestavnih razmerij, vrsta osnovne in 
izhodne prirobnica pa dobro 
prilagodljivost montaže gonila. 
Uporabno za vzporedne in soosne 
gredi. Serija 600, serija 200. 

 

*Ta knjižica je namenjena samo za informativne namene in ne razširja pooblastila distributerja za nakup izdelkov katere koli znamke ali izdelka, ki ni naveden v sporazumih pooblaščenega distributerja. 
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Inovativno podjetje Huco 

je bilo prvo, ki je uspešno 

prilagodilo lastnosti 

inženirske plastike v 

kombinaciji s kovinami in 

ustvarilo celoten spekter 

spojk za kompenzacijo 

nesoosnosti. 

Huco je posebej priznan 

na področju natančnih 

sklopk brez zračnosti. 

Natančne sklopke 

Natančne mehaste sklopke in 
sklopke z diski zagotavljajo 
odlične dinamične lastnosti. 
Dve izvedbi nudita različne 
kombinacije togosti, 
nesoosnosti in aksialnega 
pomika. So nosilnosti od 12 do 
500 Nm in primerne za hitrosti 
do 10.000 vrt/min v standardni 
različici. 

 
 

 
Torne sklopke 

Torne sklopke Vari-Tork so 
majhni, uporabniško nastavljivi 
omejevalniki navora za 
koncentrično ali soosno 
montažo. Enote delujejo na 
principu trenja prepletenih tornih 
plošč. Zmogljivost navora do 3 
Nm. Razpon hitrosti do 1000 vrt/ 
min. 

Gredne sklopke iz enega 

kosa brez zračnosti 

Sklopke v enem kosu brez 
zračnosti, ki so na voljo s šestimi 
zavoji (dvostopenjske), tremi 
zavoji (enostopenjske) in z enim 
zavojem. Zagotavljajo odlično 
kombinacijo radialne fleksibilnosti 
in vzvojne togosti. So nosilnosti 25 
do 140 Nm. Razpon hitrosti do 
5.000 vrt/min v standardni različici. 

 

 
Pnevmatski motorji Dynatork 

Batni pnevmatski motorji Dynatork 
zagotavljajo največji navor že pri 
nič vrtljajih na minuto. Hitrost in 
navor je mogoče enostavno 
nadzorovati. Te enote imajo zelo 
nizko raven hrupa in porabijo do 
80% manj energije kot rotacijski 
pnevmatski motorji. Na voljo so 
korozijsko odporni aluminijasti in 
acetalni modeli. 

Sklopke  za splošno uporabo 

Oldhamove trodelne sklopke brez 
zračnosti imajo zamenljive 
obrabne elemente. Uni-Lat 
sklopke zagotavljajo znatno 
kotno in radialno kompenzacijo 
nesoosnosti. Sklopke Flex P 
imajo dobro elastičnost v radialni, 
kotni in aksialni smeri. 
Zmogljivost vrtilnega momenta 
od 12 do 44 Nm. 

http://www.huco.com/
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Matrix, s sedežem v 

Brechinu na Škotskem, 

ima več kot 65 let izkušenj 

pri zagotavljanju visoko 

tehnoloških in stroškovno 

učinkovitih inženirskih 

rešitev. Matrix je vodilni 

oblikovalec in ponudnik 

elektromagnetnih sklopk in 

zavor, ki se uporabljajo na 

viličarjih, kot tudi servo 

motornih zavor. 

Matrix ponuja kakovostne, 

po meri izdelane 

hidravlične sklopke in 

zavore, ki se uporabljajo 

na industrijskih vozilih in v 

tiskarski industriji. 

Zavora LWB 

LWB je elektro napajana 
kolesna zavora viličarja. Ima 
kompaktno zasnovo, ki se 
prilega v kolo, nastavljiv navor, 
in ničelni upor v prostem teku. 
Na voljo je v različici z enim ali z 
več koluti. 

 

 

 
Hidravlične zavore SAE 

Vzmetne večkolutne zavore 
SAE s hidravlično sprostitvijo so 
popolnoma zaprte konstrukcije, 
zaradi česar so primerne za 
težka delovna okolja in so na 
voljo v mokrih in suhih izvedbah 
s statičnim vrtilnim momentom v 
razponu od 56 do 1582 Nm. Te 
zavore se pogosto uporabljajo 
kot parkirna zavora na dvigalnih 
vozilih. 

Zavora PK 

Serija Pan-Cake (PK) je 
predhodno sestavljena vklopna 
suha elektromagnetna zavora. 
Ta zavora se uporablja samo za 
parkiranje in v nujnih primerih. 
AC motor se uporablja v 
kombinaciji z zavoro PK za 
regenerativno zaviranje vozila. 

 
 

 
 

1CD vzmetni sklop z 

elek. sprostitvijo 

Čeljustna zavora za do 2.2 kN 
zavornega momenta. Na voljo 
so s tuljavami od 24 do 90 
Voltov. 

 

 
Vodilna Matrixova servo 
motorna zavorna tehnologija 
zagotavlja učinkovito statično 
zadrževanje pod obremenitvijo, 
potrebno za doseganje 
položaja in vzdrževanje 
zaviralnega navora v izrednih 
situacijah. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zavore serije SMB 

http://www.matrix-international.com/
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Stieber je bil ustanovljen v 

Münchnu leta 1937 in je 

zdaj srednje veliko 

podjetje, ki zaposluje 140 

ljudi na dveh lokacijah v 

Heidelbergu in Garchingu 

v bližini Münchna. V svoji 

bogati zgodovini se lahko 

Stieber pohvali s 

številnimi inovacijami, ki 

so podjetju zagotovile 

vodilno vlogo na 

evropskem trgu. Stieber 

je ponovno dokazal svojo 

tehnično sposobnost pri 

razvoju in oblikovanju 

največje enosmerne 

sklopke na svetu. 

CSK 

Tip CSK je enosmerna sklopka 
na zagozdo, ki se lahko integrira 
kot kroglični ležaj serije 62 (razen 
velikosti 8 in 40). Vodena je z 
ležaji, namazana in zaščitena 
pred prahom (0,3mm in več). 

 
 

 

 
AL..KEED2 

Tip AL..KEED2 je valjčna 
enosmerna sklopka, samostojna, 
zatesnjena in podprti z dvema 
ležajema serije 160. Enota je 
dobavljena mazana z oljem. Ta 
izvedba se uporablja kot 
prehitevalna sklopka. 

 
 

 

 

GFR..F2F3 

Tip GFR..F2F3 je valjčna 
inklinacijska sklopka, zaprta in 
samostojna, podprta z ležaji. Na 
voljo je 7 različnih pokrovov, ki 
zagotavljajo širok razpon 
montažnih konfiguracij. Obstaja 17 
velikosti modelov z navorom do 
70000 Nm. 

GFK 

Tip GFK je enosmerna sklopka 

na zagozdo, ki se integrira kot 

kroglični ležaj serije 59. Ta 

zasnova zagotavlja visoko 

navorno zmogljivost ob 

minimalnem zunanjem premeru. 

Vodena je z ležaji in namazana 

ob dobavi. 

 
 

 
AL..KMSD2 

Tip AL..KMSD2 je valjčna 
enosmerna sklopka, 
samostojna, zatesnjena in 
podprta z dvema ležajema. Tip 
KMS je robustna sklopka, 
ekonomična in primerna za 
raznoliko uporabo. Za zapiranje 
enote se uporablja pokrov D2. 

AL..F2D2 

Tipi AL..F2D2/F4D2 je valjčna 
enosmerna sklopka, 
samostojna, zatesnjena in 
podprta z dvema ležajema 
serije 160. Enote se dobavljajo 
mazane z oljem. Uporablja se 
predvsem kot prehitevalna ali 
indeksirna sklopka. 

 
 

 

RSCI 

Tip RSCI je sklopka na osnovi 
centrifugalno aktuiranih zagozd 
na rotorju. Za prehitevanje je 
predviden samo notranji obroč 
- rotor. Obstaja 36 velikosti 
modelov z navorom do 250000 
Nm. 

http://www.stieberclutch.com/
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Stromag je svetovno 

priznano vodilno podjetje 

v razvoju in proizvodnji 

inovativnih komponent za 

prenos moči v industrijski 

uporabi. 

 

Obsežna paleta izdelkov 

podjetja Stromag vključuje 

elastične sklopke, kolutne 

zavore, končna stikala z 

gonilom, razne 

hidravlično, pnevmatsko 

ali električno aktivirane 

zavore ter kompletno linijo 

električnih, hidravličnih in 

pnevmatskih sklopk. 

 

 
Na voljo je vrsta električnih, 
hidravličnih in pnevmatskih 
sklopk in zavor, ki omogočajo 
daljšo življenjsko dobo izdelka 
in daljše vzdrževalne cikle. 

 
 
 

 

Bobenske zavore 

Brez vzdrževanja in s 
samomazalnimi pušami na glavnih 
tečajih in drsnih spojih. Naprava 
ima samodejno poravnavo 
zavornih čeljusti in omogoča 
enostavno menjavo oblog. Vretena 
in tečaji iz pocinkanega jekla. 
Samodejna kompenzacija obrabe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Končna stikala z gonilom 

Univerzalne mehanske stikalne 
naprave z velikim številom 
vrtljajev vhodne gredi pri kotu 
vrtenja enega obrata koluta. 
Uporabljajo se pri dvižnih in 
transportnih napravah, obračalnih 
ležajih na žerjavih, vetrnih 
elektrarnah in dvigalih. 

Elastične sklopke 

Visoko elastične sklopke, 
razvite za različne aplikacije. Na 
voljo so odmične, vklopne, več- 
segmentne, univerzalne in 
podporne spojke. 

 

 

 
Hidravlične pogonske 

enote 

Zasnovane za povezavo s 
čeljustmi z eno vzmetjo SHD. 
Omogočajo nastavljivo in 
postopno uporabo zavorne sile 
brez uporabe polne zavorne sile 
na začetku zaviranja. 

 

 
Rotorske zavore 

Krajšajo čas vzdrževalnih 
intervalov. Vijačeni končni blok 
omogoča hitro zamenjavo oblog 
brez demontaže celotnega 
zavornega sistema. 
Prilagodljivost z modularno 
zasnovo. 

Kolutne in hidravlične 

zavore 

Zaviranje v sili z vzmetno 
aktivacijo. Služijo varovanju 
pogonov in so kompaktne 
zasnove. 

 

 
Industrijske kolutne zavore 

Varnostne zavore, vzmetno 
aktivirane, sproščene z elektro- 
hidravličnim pogonom. 
Robustna konstrukcija 
zagotavlja zanesljivost zavor, 
dolgo življenjsko dobo in varno 
delovanje. 

 
 

 
Vzmetne zavore 

Robustna, zanesljiva zasnova. 
Omogoča priključitev in odklop 
pomožne opreme.

 

 
Čeljustne zavore 

Enostavna in hitra 
zamenjava oblog. Preprost 
nadzor obrabe s pomočjo 
tipala. Zagotovljena pravilna 
montaža oblog (Poka Yoke 
princip). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sklopke in zavore 

http://www.stromag.com/


A L T R A M O T I O N  

*Ta knjižica je namenjena samo za informativne namene in ne razširja pooblastila distributerja za nakup izdelkov katere koli znamke ali izdelka, ki ni naveden v sporazumih pooblaščenega distributerja. 

 

 

 
 

 
 

 

ZA INDUSTRIJO 
 

 
Celovita paleta izdelkov 

 

Hidravlične zavore – 
 

Hidravlične zavore – aktivne Hidravlične zavore – 

podjetja Svendborg 

Brakes je rešitev za 

nakup in dobavo zavor 

na enem mestu. Naše 

popolne rešitve za 

zaviranje vključujejo 

obsežne storitve 

oblikovanja, kakovostne 

izdelke na trgu, dobavno 

verigo, osredotočeno na 

kakovost, in dober 

poprodajni servis. 

varnostne 

Kolutne zavore z vzmetmi in 
hidravlično sprostitvijo za parkiranje 
ali zaustavitev v sili v primeru izpada 
električne energije. Model zavor in 
izbira vzmetnega paketa sta 
prilagojena specifičnim zahtevam 
uporabnika. Zavore so na voljo v 
izvedbi Dualspring ali Monospring ter 
v standardni ali protikorozijski 
izvedbi. 

 

 
Hidravlične pogonske enote – 

Vklop/izklop/2-stopenjsko 

zaviranje/SOBO® iQ 
Omogočajo nadzorovano zavorno 
zaporedje za uporabo s čeljustmi 
Svendborg. Kontrolirano zaviranje se 
uporablja za preprečevanje trdega/ 
nenadnega zaviranja. Enote so na voljo 
tudi z zašč. omarico ter različnimi 
možnostmi in dodatki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Globalni odtis 

Naša globalna organizacija je 
vedno v bližini strank. To 
pomeni, da lahko hitro 
prispemo tudi na najbolj 
odročne lokacije, kar zmanjša 
čas izpada za naše stranke. 

 
 

 

Center za raziskave in razvoj 

Obsežna testiranja v našem 
testnem centru so osnova za 
vrhunsko kakovost. Ponašajo se z 
bogato tradicijo naložb v raziskave 
in razvoj. Poudarek na inovacijah in 
testiranju je temelj našega podjetja. 

Aktivne zavore so kolutne 
hidravlično aktivirane z vzmetno 
sprostitvijo, ki se običajno 
uporabljajo za zaustavitev, 
napenjanje ali zadrževanje. 
Hidravlični tlak zagotavlja 
konstanten zavorni moment 
tekom celotne dobe uporabe. 
Zavore so na voljo v izvedbi 
Dualspring ali Monospring ter v 
standardni ali protikorozijski 
izvedbi. 

 
 
Hidravlične pogonske enote 

– namenske 

Hidr. pogonske enote za 
transporterje, mline, škripce, 
dvigala, žerjave, dvigala itd. Vsaka 
izvedba je oblikovana in 
preizkušena v sodelovanju s 

proizvajalci na osnovi njihovih 
zahtev in pogojev. 

 

 

Rezervni deli in dodatna 

oprema OEM 

Rezervni deli OEM so vredni 
veliko več kot le kompromisi glede 
cene, kakovosti in varnosti. 
Zagotavljamo, da vsi naši izdelki 
izpolnjujejo ali presegajo lokalne 
predpise in varnostne standarde. 

 

 

Tehnična podpora 

Njihova inženirska ekipa zagotavlja, 
da je zavorni sistem primeren za 
določen projekt. V vsak projekt 
vključujejo ekipo inženirskih 
strokovnjakov za hidravliko, 
mehaniko in elektrotehniko. 

namenske 

Posebne zavore, kot so zavore na 
mlinih, na vitlih in na dvigalih, se 
izdelujejo za različne proizvajalce 
in uporabniške zahteve. Odvisno 
od aplikacije, so te zavore na voljo 
z jeklenimi nosili in različnimi tipi 
certifikatov, vključno z DNV, ABS 
in API. Zavore so na voljo v 
standardni ali protikorozijski 
izvedbi. 

 

 

SOBO® iQ Controller 

SOBO® iQ je revolucionarna 
tehnologija mehke zavore za različne 
aplikacije, kot so transporterji, žerjavi, 
dvigala, vodne zapore, mostovi, ladijski 
razkladalniki itd. Če potrebujete varne 
in konsistentne čase ustavljanja, 
neodvisne od obremenitve, ali če se 
morate ustaviti na določeni razdalji, je 
SOBO® iQ pravi odgovor. 

 

 
Zavorni diski 

Svendborg Brakes lahko priskrbi 
zavorne kolute v skladu z 
uporabniškimi zahtevami. Na 
voljo so standardne velikosti in 
velikosti po meri ter posebne 
izvedbe, kot so deljivi koluti. 

 
 

 

Servisne storitve 

Servisni tehniki podjetja 
Svendborg Brakes zagotavljajo 
pravilno nastavitev zavor, 
hidravlike in SOBO®. Preventivni 
vzdrževalni obisk skrajša čas 
nedelovanja.

 
 
 
 
 
 

 
www.svendborg-brakes.com 

 
 

P-1723-18-SV 

http://www.svendborg-brakes.com/


A L T R A M O T I O N  

***Ta knjižica je namenjena samo za informativne namene in ne razširja pooblastila distributerja za nakup izdelkov katere koli znamke ali izdelka, ki ni naveden v sporazumih pooblaščenega distributerja. 

 

 

 
 
 

 

 
  

Z več kot 150-letnimi 

izkušnjami je podjetje 

TB Wood's znano kot 

vodilni inovator v 

oblikovanju in 

proizvodnji široke palete 

mehanske opreme za 

prenos moči, vključno z 

jermenskimi pogoni, 

sklopkami in pušami. 

Ponosni so na ugled, ki 

so ga pridobili z 

zagotavljanjem izjemno 

kakovostnih izdelkov in 

globalnih storitev za 

končne uporabnike. 

Klinasti jermenski pogoni 

Natančno izdelani za delovanje 

brez vibracij pri hitrostih do 6500 
vrt/min. Jermenice so v velikostih 
od 1-1/2" do 71". Na voljo so v 
štirih izvedbah za uporabo v 
različne namene, vključno na 
agregatih in v naftni industriji. 

 

 
Lahke jermenice (FHP) 

Podjetje TB Wood's ponuja 
jermenice za nezahtevne aplikacije 
po konkurenčnih cenah in 
zajamčeno dobavo za zmanjšanje 
rizika izpadov. Lahki škripci so na 
voljo v ''AK'', ''BK'' ali spremenljivi 
delitvi; z enim ali dvema utoroma . 
Izvrtina po meri ali izvrtina za "QT" 
pušo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sure-Flex Plus®
 

Spojke Sure-Flex Plus imajo 
izjemno torzijsko fleksibilnost in 4- 
smerni upogib spojke absorbira 
skoraj vse vrste udarcev, vibracij, 
nesoosnost in translacije osi. 

 
 

 
L-Jaw 

Elastične sklopke L-Jaw so 
enostavne za vgradnjo in ne 
potrebujejo mazanja ali 
vzdrževanja. Na voljo so štiri 
različne vrste elastičnih 
elementov. 

Zobati jermenski pogoni 

Te enote združujejo najboljše iz 
verižnih in jermenskih pogonov. 
Zagotavljajo prenos moči brez 
zdrsa, ob tem pa zahtevajo malo 
vzdrževanja. Zmogljivost 
obremenitev do 1400 KM pri 
1750 vrt/min. 

 
 

 

Jermenski sklopi za naftno 

industrijo 
TB Wood's je vodilni dobavitelj 
visokokakovostnih jermenic in puš 
za industrijo nafte in plina. Podjetje 
TB Wood's ponuja široko paleto 
jermenic po naročilu, vključno z 
različnimi jermenicami za črpalke 
blata vedno na  zalogi.  Na  primer, 
serija GE 752 se pogosto uporablja 
s trakcijskimi el. motorji in W&S 
pušami. 

 
Form-Flex® 

Kovinske kolutne sklopke Form- 

Flex so sestavljene iz dveh 
pest, distančnika in dveh 
fleksibilnih diskov iz ogljikovega 
ali nerjavečega jekla ter ne 
potrebujejo vzdrževanja. 

 

 
G-Flex 

G-Flex je popolnoma kovinska 
spojka, ki zagotavlja učinkovito 
zaščito pred škodljivimi učinki 
udarnih obremenitev in vibracij. 
Na voljo sta aluminijasti 
horizontalni pokrov (T10) in 
jeklen vertikalni pokrov (T20). 

Jermenice in puše 

Jermenice Sure-Grip® so 
izdelane iz ulitkov visoke 
trdnosti za dobro in dolgotrajno 
delovanje. Zasnovane za hitrosti 
delovanja do 6500 vrt/min. 
Sure- Grip® ''Hitro snemljive'' 
puše (QD) omogočajo 
enostavno namestitev in 
odstranitev. 

 

 

Rudarske jermenice 

Podjetje TB Wood's je vodilni 
dobavitelj jermenic po naročilu za 
rudarsko industrijo. Mnoge od teh 
jermenic uporabljajo najkakovostnejše 
žilavo jeklo za uporabo pri visoki 
hitrosti in drobljenju. Podjetje TB 
Wood's je poznano kot strokovnjak za 
velike jermenice in ponuja maksimalen 
premer 107". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dura-Flex®
 

Elastične sklopke Duraflex so zelo 
fleksibilne in omogočajo 
prilagajanje nesoosnosti gredi ter 
tako zmanjšujejo vibracije in 
preprečujejo poškodbe delov 
pogona.

 
 
 
 
 
 

 
www.tbwoods.com 

 
 

P-1723-2-TBW 

http://www.tbwoods.com/


A L T R A M O T I O N  

*Ta knjižica je namenjena samo za informativne namene in ne razširja pooblastila distributerja za nakup izdelkov katere koli znamke ali izdelka, ki ni naveden v sporazumih pooblaščenega distributerja. 

 

 

 
 
 

 

   

Twiflex, s sedežem v 

Twickenhamu v Angliji, je 

specializiran za 

načrtovanje, proizvodnjo in 

dobavo napredne 

tehnologije zaviranja za 

industrijsko uporabo. 

Družba Twiflex z 

obsežnimi lastnimi 

zmogljivostmi 

uživa globalni ugled 

kakovosti. Družba Twiflex, 

ki je bila ustanovljena leta 

1946, je izdelala več kot 

pol milijona zavornih enot, 

pogosto za namen 

varovanja po vsem svetu. 

Vzmetne zavorne čeljusti 

MX 

Serija kolutnih zavornih čeljusti 
Twiflex MX13, MX25, MX30 in 
MX40 je primerna za uporabo z 
diski debeline 12.7 mm, 25.4 
mm, 30 mm in 40 mm. Čeljusti 
SMX so primerne samo za 
diske debeline 12,7 mm. 

Najmanjši premer diska je 300 
mm. 

 

 

 
 

Serija VMS 

Največja težka kolutna zavorna 
čeljust z vzmetjo na svetu! Na 
voljo sta dve vrsti, VMS/2 in 
VMS3/SP, izdelani po strogih 
varnostnih standardih za 
rudarstvo. 

 
 
 
 

 

 
Sklopke Layrub 

Velik volumen gumijastih vložkov 
daje tem spojkam relativno nizko 
vzvojno togost in dobre dušilne 
lastnosti. Zaradi tega je Layrub 
posebej primeren za nadzor 
torzijskih vibracij. 

Kolutna zavorna čeljust 

Zavorne čeljusti za kolutne 
zavore, ki se pogosto 
uporabljajo v rudarski industriji 
za transportna dvigala, so 
sestavljene iz dveh modulov, ki 
se nahajata na obeh straneh 
montažne plošče katere koli 
debeline, da se lahko namestijo 
diski. Na voljo je devet 
standardnih variant, ki ustrezajo 
strogim varnostnim standardom 
za rudarstvo. 

 

 

Serija MS 

Serija kolutnih zavornih čeljusti 
Twiflex MS je primerna za 
uporabo z debelino diska 12,7 
mm. Najmanjši premer diska 
je 250 mm. 

 
 
 
 
 

 

 

Sklopke Laylink 

Visoka vzvojna togost, ki jim 
omogoča, da prenašajo posebej 
velike navore in podpirajo težke 
plavajoče gredi, medtem ko 
konfiguracija povezav 
omogoča, da se spojke 
prilagajajo velikim stopnjam 
nesoosnosti in gibanju med 
pogonskimi in gnanimi enotami. 

Kolutna zavorna čeljust 

VKSD 

Zelo priljubljena kolutna 
zavorna čeljust je sestavljena iz 
dveh modulov, ki sta 
nameščena na obeh straneh 
montažne plošče poljubne 
debeline, da se lahko namesti 
zavorne diske. Proizvedena je 
po strogih standardih svetovnih 
rudarskih organov. 

 

 
 
 

Serija T40 

Kolutna zavorna čeljust Twiflex 
T40 je oblikovana z deljenimi 
čeljustmi, primerna za uporabo z 
najmanjšo debelino diska 20 
mm. Moduli so nameščeni na 
vsaki strani centralne montažne 
plošče enake debeline kot 
zavorni disk. Najmanjši premer 
koluta je 300 mm. 

 
 
 

 
Centrifugalna sklopka 

Centrifugalne sklopke, ki se 
pogosto uporabljajo v industriji 
črpalk, ponujajo priročno 
metodo avtomatskega, 
mehanskega vklopa. Zunanje 
napajanje ni potrebno. Enote 
lahko dimenzionirate tako, da 
omogočajo širok razpon hitrosti 
in moči. Enote Flexiclutch 
omogočajo dvosmerno 
delovanje. 

 
 
 
 
 
 

 
www.twiflex.com 

 
 

P-1723-14-TF 

http://www.twiflex.com/
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Sklopke in zavore Wichita 

zagotavljajo visoko 

hitrostno pospeševanje in 

zaviranje, ki sta danes 

bistvenega pomena pri 

procesni opremi. 

Na voljo so v 

najrazličnejših oblikah in 

konfiguracijah za 

vgradnjo, po vsem svetu 

pa jih uporabljajo vodilni 

proizvajalci tehnološke 

opreme za obdelavo 

kovin, jekla, predelavo 

papirja, rudarstvo in 

energijo, 

Nizke vztrajnostne pnevm. 

kolutne sklopke in zavore 

Izvedba AirTube omogoča hitro 
odzivnost in mehak vklop. Možne 
so štiri kombinacije sklopk in štiri 
kombinacije zavor. Zasnova z 
nizko vztrajnostjo zmanjša porabo 
energije in segrevanje. 

 
 

 
Spojne sklopke 

Standardna kombinacija 
sklopke/ spojke, na katero ne 
vpliva centrifugalna sila, je 
zasnovana za linearni prenos 
moči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zavore AquaMaKKs 

Najnaprednejša vodno hlajena 
zavora na svetu zajema robustni 
zračni kanal in vodne kanale za 
uravnotežen tek. Primerna za 
dolgotrajne torne, tudi vlečne 
aplikacije. Pnevmatski in vodno 
hlajeni modeli Kopper Kool so 
opremljeni z bakreno ploščo. 

Sklopke in zavore serije 

CCB 
Te enote zagotavljajo hitro in 
gladko vklapljanje za tiskarske 
stiskalnice in opremo za 
preoblikovanje kovin z 
združevanjem kompleta visoko 
zmogljive sklopke in vzmetne 
zavore v kompaktnem setu. 

 

 
Sklopke za odjem moči 

Sklopke s pnevmatsko in 
mehansko aktivacijo za 
odvzem moči so na voljo kot 
konzolni ali soosni modeli. 

 
 
 

 

 
Zračno hlajene 

napenjalne zavore Mistral 

Posebej zasnovane, da ustrezajo 
zahtevnim zahtevam napenjanja 
v industriji valovite pločevine in 
zagotavljajo stalno kontrolo 
napetosti in višje linijske hitrosti 
(do 7.5 m/s). Razpon navora 
presega 1800 Nm. 

Sklopke za brusilne mline 

Te sklopke so idealne za 
uporabo pri počasnem in 
sekvenčnem vklapljanju ter 
zasnovane tako, da zagotavljajo 
hiter in gladek zagon z nizkimi 
tokovnimi sunki pri težkih mlinih 
za brušenje. 

 
 

 
Sklopke in zavore Kopper 

Kool 

Te enote predstavljajo idealno 
zasnovo z možnostjo dobrega 
toplotnega odvajanja v najbolj 
robustnih aplikacijah z 
napenjanjem, tudi z vleko. 
Pnevmatsko aktivirani in vodno 
hlajeni modeli Kopper Kool so 
opremljeni z bakreno ploščo. 

 

 
Zračno hlajene napetostne 

zavore Modevo 

Zavore Modevo zagotavljajo 
gladko kontrolo pri linijskih 
hitrostih, ki presegajo 10 m/s. Te 
dvosmerne zavore imajo visoko 
zmogljivost odvajanja toplote (2,8 - 
5 Kw). Navorna zmogljivost od 74 
do 360 Nm.

 

 

Tekočinske sklopke Mesur-Fil 

Zasnovane so tako, da 
zagotavljajo zanesljiv in nemoten 
prenos moči, zlasti pri uporabi 
mehkega zagona ali v primeru 
preobremenitve. Za motorje do 
50 KM. Zagotavljajo gladke 
mehke zagone, medtem ko 
zmanjšujejo tokovni sunek 
porabe motorja za 33 %. 

 
 
 
 
 
 

 
www.wichitaclutch.com 

 
 

P-1723-6-WC 

http://www.wichitaclutch.com/


 

 

Spletni viri 
www.altramotion.com 

 
 
 

 

Vse o Altri 

Na domači strani Altra se lahko povežete z 

vsemi našimi blagovnimi znamkami in 

obiščete naše tržne portale ter poiščete 

rešitve za svoje posebne potrebe. 

www.altramotion.com 
 
 
 
 
 
 

Povežite se 

Altra Newsroom omogoča hiter in enostaven 

dostop do novic, ki jih potrebujete, ko jih pač 

potrebujete. Od novih izdaj literature do 

urnikov sejmov, novice so le klik stran, in to 

24 ur na dan. 

www.altramotion.com/newsroom 
 
 
 

 

Portal za literaturo 

Prenesite in zahtevajte najnovejše kataloge, 

brošure, servisne priročnike in več informacij 

o Altri na portalu za literaturo. Poiščite 

najnovejše informacije o izdelku, ki ustreza 

vašim zahtevam za prenos moči, tako da 

obiščete katero koli spletno mesto blagovne 

znamke Altra in kliknete na zavihek Literatura. 

www.altraliterature.com 
 
 
 

Ustvarjanje prvovrstnega industrijskega podjetja 
 

 

Ameridrives 

Bauer Gear Motor 

Bibby Turboflex 

Boston Gear 

Delevan 

Delroyd Worm Gear 

Deltran 

Formsprag Clutch 

Guardian Couplings 

Huco 

Jacobs Vehicle Systems 

Kilian 

Kollmorgen 

Lamiflex Couplings 

Marland Clutch 

Matrix 

Nuttall Gear 

Portescap 

Stieber 

Stromag 

Svendborg Brakes 

TB Wood’s 

Thomson 

Twiflex 

Warner Electric 

Warner Linear 

Wichita Clutch 

Sledite Altra Motion na: 

http://www.altramotion.com/
http://www.altramotion.com/
http://www.altramotion.com/newsroom
http://www.altraliterature.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Globalni odtis za 

podporo strankam po 

svetu 
 

Sedež Altra Motion 
 

 Inženirski in servisni centri 

 Proizvodni obrati Altra 

 
 

Proizvajalci skupine Altra Motion 
 

Sklopke 

Ameridrives 
www.ameridrives.com 

Bibby Turbolex 
www.bibbyturbofex.com 

Guardian Couplings 
www.guardiancouplings.com 

Huco 
www.huco.com 

Lamilex Couplings 
www.lamifexcouplings.com 

Stromag 
www.stromag.com 

TB Wood’s 
www.tbwoods.com 

 

Linearni sistemi 

Thomson 
www.thomsonlinear.com 

Warner Linear 
www.warnerlinear.com 

Končna stikala z 

gonili 

Stromag 

www.stromag.com 

Inženirski sklopi ležajev 

Kilian 

www.kilianbearings.com 
 

Električne sklopke in zavore 

Matrix 
www.matrix-international.com 

Stromag 
www.stromag.com 

Warner Electric 
www.warnerelectric.com 

Deltran 
www.thomsonlinear.com 

 

Jermenski pogoni 

TB Wood’s 
www.tbwoods.com 

Težke sklopke in zavore 

Twilex 
www.twifex.com 

Stromag 
www.stromag.com 

Svendborg Brakes 
www.svendborg-brakes.com 

Wichita Clutch 
www.wichitaclutch.com 

 

Gonila in komponente 

Bauer Gear Motor 
www.bauergears.com 

Boston Gear 
www.bostongear.com 

Delevan 
www.delevan.com 

Delroyd Worm Gear 
www.delroyd.com 

Nuttall Gear 
www.nuttallgear.com 

Zavorni sistemi motorja 

Jacobs Vehicle Systems 

www.jacobsvehiclesystems.com 

 

Natančni motorji & 

avtomatizacija 

Kollmorgen 

www.kollmorgen.com 

 

Miniaturni motorji 

Portescap 
www.portescap.com 

 

Enosmerne sklopke 

Formsprag Clutch 
www.formsprag.com 

Marland Clutch 
www.marland.com 

Stieber 
www.stieberclutch.com 

 

Za področje Slovenije, Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine zastopa in prodaja: 

 
BELL d.o.o. 

Ptujska cesta 13, SI-2204 Miklavž, SLOVENIJA 

Tel: 00386-2-629-69-20 

Fax: 00386-2-629-21-20 

E-mail:   info@bell.si 

Http: www.bell.si  

 
 
 

 

  
 

www.altramotion.com 

http://www.ameridrives.com/
http://www.bibbyturbofex.com/
http://www.guardiancouplings.com/
http://www.huco.com/
http://www.lamifexcouplings.com/
http://www.stromag.com/
http://www.tbwoods.com/
http://www.thomsonlinear.com/
http://www.warnerlinear.com/
http://www.stromag.com/
http://www.kilianbearings.com/
http://www.matrix-international.com/
http://www.stromag.com/
http://www.warnerelectric.com/
http://www.thomsonlinear.com/
http://www.tbwoods.com/
http://www.twifex.com/
http://www.stromag.com/
http://www.svendborg-brakes.com/
http://www.wichitaclutch.com/
http://www.bauergears.com/
http://www.bostongear.com/
http://www.delevan.com/
http://www.delroyd.com/
http://www.nuttallgear.com/
http://www.jacobsvehiclesystems.com/
http://www.kollmorgen.com/
http://www.portescap.com/
http://www.formsprag.com/
http://www.marland.com/
http://www.stieberclutch.com/
http://www.bell.si/
http://www.altramotion.com/

