RexPro

Výrobky Rexnord
spĺňajú najvyššie
požiadavky

vysokovýkonná reťaz
Riešenie pre
- ochranu pred koróziou
- životné prostredie
- optimálny výkon

ExpertízaRexnordvytváranajvyššiukvalitu

RexPro - nová trieda výkonu pre kvalitné reťaze:
Reťaze RexPro sú výsledkom výskumu a vývoja
spoločnosti Rexnord v oblasti vysoko výkonných
reťazí. Na základe ďalšieho vývoja predchádzajúcej
vysokovýkonnej reťaze, kombináciou vybraných
ocelí, optimalizácie metód výroby a mazania
RexPro sa docielili veľmi vysoké parametre a
výkon:

•
•
•
•

výborná protikorózna ochrana
zlepšená odolnosť voči opotrebovaniu
excelentné environmentálne
vlastnosti
optimálny výkon

Výborná protikorózna ochrana

Zlepšená odolnosť voči
opotrebovaniu

Excelentné environmentálne
vlastnosti

Protikorózna ochrana je 8-10 krát lepšia
ako u najlepších konkurentov v oblasti
valčekových reťazí z Európy alebo z
Japonska. Testované pomocou skúšky
soľnou hmlou DIN 50021 SS/ ISO 9227 SS.
Počas programu skúšky soľnou hmlou
sa potvrdilo viac než o 100% lepšie
odvaľovanie č lánkov reťaze v
agresívnom prostredí než u konkurencie.

Nová vysokovýkonná reťaz RexPro má
o 8-12% zlepšenú odolnosť voči
opotrebeniu v porovnaní s jej
predchodcami. V porovnaní so
štandardným mazaním ponúka RexPro
o viac než 150% lepšiu ochranu voči
studenému zváraniu (DIN 51834).

Mazanie reťazí RexPro neobsahuje žiadne
ťažké kovy, teflón ani silikón, čím
presahuje nové ekologcké normy.
Rexnord má certifikáciu podľa environmentálneho manažérskeho systému ISO
14001:2005

Výsledkom je:
•
dlhšia životnosť
•
energetická hospodárnosť

Výsledkom je:
• NSH-H2 certifikácia pre potravinársky
priemysel
• RoHS:2005 - vyhovuje pre elektrické
/elektronické zariadenia
• RexPro spĺňa environmentálne
podmienky lídrov na trhu

Výsledkom je:
•
zariadenie reťaze bez hrdze vo
vlhkom prostredí
•
spoje / články bez stuhnutia
•
dlhšia životnosť

Optimálnyvýkon

Tepelnéspracovanie

Kalibráciadier(pretláčaním)

Guűôēkovanie

apy ē lánkovreƛazeandpuzdrásúvytvrͲ
denépremaximálnutvrdosƛnaoptimálnu
hŰbku, preto majú vysokú životnosť. 
Špeciálne zvolené kvalitné ocele
zabezpeēujú optimálne a konštantné
vlastnostireƛaze.Mazivo použité v
reťaziach RexProjekompatibilnés
komerēnedostupnýmiminerálnymiaj 
syntetickýmireƛazovýmimazivami.
alšou výhodou je, že nové mazivo si
udržavamazacievlastnostiajprivysokých
teplotách.

Pomocou kalibrácie otvorov článkov
reƛazesadosahujepevnosƛmateriálupo
celej ploche strihu. To má za výsledok
enormnézlepšenielisovanéhouloženia
atýmajúnavovejpevnosti.

Preěalšievylepšenieúnavovejpevnosti
savšetkyplatne,puzdrá,ēapyavalēeky
guűôēkujú.Stoutoefektívnoumetódou
studenéhoopracovaniasapovrchdodaͲ
toēnevytvrdzujeazlepšujúnosnévlastͲ
nosti.

RexPromábezšvovévalčeky

Vysoképredzaƛaženie

ValēekyRexProsútrvaloodolnévoēi
rázovýmsilám.DosiahlismetošpeͲ
ciálnymvytvrdzovaním,temperovaním
anáslednoukalibráciou.Výsledkom
jenajlepšímožnýnosnýpovrch
arovnomernosƛchodureƛaze.

RexProvalēekovéreƛazesú"zabeͲ
hávané"vpodmienkachvysokého
zaƛaženia(veűmiblízkokmedzipružnoͲ
sti),ēímsazabezpeēuje,abysareƛaz
vprevádzkepredlžovalaibaminimálne.

SpektrumvýrobkovRexPro
RexPro je nový štandard spoloēnosti Rexnord zahrŸuje takmer celú sériu štandardných
vysokovýkonnýchreƛazípodűaBSAaANSIakojezobrazenévKatalógureƛazíRexnord.
x

vysokovýkonnévalēekovéreƛazevoveűkostiachod04do72BͲ3

x

FleyerovereƛazevoveűkostiachodAL422do76Ͳ88

PreoptimálnulubrikáciuatrvalývýbornývýkonodporúēapoužívaƛmazadláChesterton.

Kompatibilitafarby

Dostatoēná
lubrikácia

Nekvapkanie

Odolnosƛvoēi
fƍkaniu

istota

Certifikáciapre
potravinárstvo

Priateűskékživot.
prostrediu

Odolnosƛvoēi
opotrebeniu

Priemyselnéodvetvia:
Automobilový
Pivovaryaplniēkyfliaš
Textilný
Baliaci
Dopravníková
technológia
Farmaceutický
Spracovanie papiera a
dreva
Strojársky
Poűnohospodárske
stroje

Koróznaochrana

RexProͲvysokovýkonné
reƛazesplŸujúmnohé
požiadavkyvoširokej
škálepriemyselných
odvetví.

