Alto desempenho a um preço competitivo.

DRIVES SPECTRUM – CORRENTE DE ROLO
®

™

Como líder mundial em fabricação de produtos de corrente, a Drives® oferece
uma ampla linha de correntes de rolo de precisão projetadas para ter um
desempenho superior nas aplicações mais difíceis do mundo.

Com nossa nova corrente de rolo Drives Spectrum™, você obtém a
a qualidade esperada por um preço justo.

PROJETADA PARA AUMENTAR O DESEMPENHO
Usamos materiais, tecnologias, equipamentos e mão de obra de alto nível para
produzir nossas correntes de rolo Drives Spectrum. Cada corrente é projetada
para oferecer alta resistência à fadiga com precisão na qualidade do furo.
Com a Drives Spectrum, você obtém:
• Buchas e rolos sólidos com vida útil ideal.
• Pinos e placas laterais endurecidos superficialmente por jateamento
de granalha de aço, o que melhora a resistência à fadiga.
• Tolerância de passo e qualidade de furo de precisão para melhorar
a resistência à fadiga e o controle de comprimento.
• Todas as correntes Drives contam com pré-carga dinâmica ou estática
para satisfazer ou exceder as normas ANSI ou ISO, o que melhora a
resistência à fadiga e minimiza o alongamento inicial da corrente.

QUALIDADE EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR
projetamos nossas correntes de rolo para ajudar a aumentar o tempo de
operação e reduzir os custos de manutenção de suas aplicações. Nossa linha
completa de correntes de rolos Drives Spectrum tem garantia de aprovação
nos rigorosos padrões de qualidade da Timken. Cada corrente é projetada
para satisfazer ou exceder as normas ANSI/ASME ou ISO e oferecem acesso
a nossas equipes especializadas de suporte à engenharia e à fabricação.

AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES
Projetamos nossas correntes de rolos Drives Spectrum para satisfazer as
necessidades de muitas aplicações em alguns dos setores mais desafiadores,
entre eles:
• Agricultura
• Produtos florestais
• Alimentos e bebidas
• Papel
• Embalagens
• Mineração
• Processamento de metais
As correntes Drives Spectrum estão disponíveis em segmentos únicos com
pinos e placas de ligação.
• ANSI 35-160
• Pesada 60H-160H
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De ambientes normais ou abrasivos a cargas de impacto moderado,

• Norma Britânica 05B-32B
• Correntes com vários segmentos estão disponíveis mediante
solicitação.
Consulte os tamanhos disponíveis com um vendedor da Timken.

CONTE COM A NOSSA AJUDA
Para obter mais informações sobre produtos, entre em contato com
o vendedor local da Timken. Você também pode visitar
https://www.timkenstorebrasil.com.br/ptp/do/mall para fazer
o seu pedido.

A equipe da Timken aplica seu conhecimento para melhorar a confiabilidade e o desempenho de máquinas em diferentes mercados em todo o mundo.
A empresa projeta, produz e comercializa rolamentos, caixas de transmissão, sistemas de lubrificação automatizados, correias, freios, embreagens,
correntes, acoplamentos e produtos de movimento linear, além de oferecer serviços de remanufatura e reparo de transmissão de potência.

www.timken.com

