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TQL (Endurance) rollenkettingen
Introductie

TQL is een geregistreerde trademark van Köbo Nederland B.V.

Onderhoudsvrije rollenketting 

Ons assortiment bevat Top Quality Line rollenkettingen. Deze zogenaamde Endurance kettingen hebben meerdere 
voordelen ten opzichte van de conventionele rollenkettingen.

We zetten graag de belangrijkste voordelen voor u op een rij:

• Een 35 x langere levensduur ten opzichte van conventionele 
 gesmeerde ketting. 
• Een 5 keer langere levensduur ten opzichte van andere 
 onderhoudsvrije kettingen. 
• Geen smering noodzakelijk. 
• Schoon in gebruik, geen vervuiling van machines of goederen. 
• De bussen zijn vervaardigd uit hypermodern sintermetaal, 
 met een hoge drukvastheid en behandeld met speciale smeerstof. 
• De bussen zijn langer dan de schakels en hebben glijdend contact 
 met de buitenschakel. Er kan geen vuil tussen de naden van de
 ketting komen. 
• Goede glij-eigenschappen . 
• De breukbelasting is hetzelfde als bij een conventionele ketting.

Deze ketting is geschikt voor:

• temperaturen van 0° – 100°C
• op aanvraag ook geschikt voor -30° – +250°C 
• snelheden tot v = 150 m/min 
• levensmiddelenindustrie 
• elektronica-industrie 
• printplaatindustrie 
• televisie-industrie 
• verpakkingsindustrie
• papierindustrie 
• boekbinderijen 
• drukkerijen 
• textielindustrie 
• automobielindustrie 
• en voor alle machines waar smering 
 moeilijk of onmogelijk is.

De RVS ketting heeft de volgende voordelen:

• geschikt voor vochtige ruimtes
• temperaturen van -30 – 60°C
• snelheden tot v = 150 m/min
• hoog belastbaar en wrijvingsarm Polymeer-Glijlager
• andere onderdelen uit roestbestendig edelstaal
• ketting volgens DIN 8187
• nasmering niet nodig, de ketting is vetvrij
• nasmeren met minerale olie toegestaan
• ook leverbaar met meenemers
• chemisch bestendigheid, gegevens op aanvraag

Slijtvaste bouten

Ultra sterke, in olie gedrenkte
sinterstalen bussen

Corrosie bestendige rollen

Corrosie bestendige 
schakelplaten

Afdichting door de bus

RVS bouten

Polymeer lagerbussen

RVS rollen

RVS schakelplaten

Afdichting door de bus

RVS draagbussen


