
FB-reservdelar 
för profilerare



FB-kedjor för profilerare tillverkas i högkvalitativa material 
med hög precision för att klara de stora påfrestningar och 
belastningar som uppstår vid drift under lång tid.  
FB-kedjorna är de mest tillförlitliga och hållbara som finns 
på marknaden, samtidigt som de är mycket prisvärda. 
Alla standardtyper kan beställas från lager.

Rullkedja med hög prestanda tandad, 
simplex, ANSI 120 DIN 8188, solid bussning 
och rulle, dynamiskt försträckt kedja 
för att reducera förlängning under 
inkörning.

Rullkedja med hög prestanda tandad, 
duplex, ANSI 120 DIN 8188, solid bussning 
och rulle, dynamiskt försträckt kedja för 
att reducera förlängning under 
inkörning, solida mellanbrickor för att 
förhindra att sågspån tränger in.

Rullkedja med hög prestanda tandad, 
triplex, ANSI 120 DIN 8188, solid bussning 
och rulle, dynamiskt försträckt kedja för 
att reducera förlängning under 
inkörning, solida mellanbrickor för att 
förhindra att sågspån tränger in.

Rullkedja med hög prestanda spetsiga eller 
platta tänder, simplex, med styrlänkar, ANSI 
120 DIN 8188, solid bussning och rulle, 
dynamiskt försträckt kedja för att 
reducera förlängning under inkörning.

Rullkedja med hög prestanda tandad, 
simplex, med styrlänk DIN 8187, typ 32B-1, 
solid bussning och rulle, dynamiskt 
försträckt kedja för att reducera 
förlängning under inkörning.

Rullkedja med hög prestanda tandad, 
simplex, med styrlänk DIN 8187, typ 32B-1, 
solid bussning och rulle, dynamiskt 
försträckt kedja för att reducera 
förlängning under inkörning.

Rullkedja med hög prestanda tandad, 
simplex, p = 50 mm, solid bussning 
och rulle, dynamiskt försträckt 
kedja för att reducera förlängning 
under inkörning.

Ytterligare tandade FB-högprestandakedjor 
på förfrågan. 
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FB-kedjehjul för profilerare har härdade tänder för 
lång hållbarhet – det minskar slitaget och förlänger 
kedjehjulets och kedjornas livslängd. Som tillval kan 
vi förse hjulen med rensluckor, vilket hindrar sågspån 
och andra föroreningar från att fastna. Det ger en 
friktionsfri och långvarig drift av dina maskiner.

FB-kedjestyrningar tillverkas av slitstarkt HARDOX-
material så att de passar maskinen. Vi mäter upp på plats 
och genomför vid behov förbättringar och anpassningar.

Reservdelar för profilerare

Drivhjul och vändhjul

Kedjestyrningar i HARDOX

Kedjor för profilerare
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Även inmatnings- och centreringsvalsar utsätts för ett 
kontinuerligt slitage. Utöver standardvarianterna efter 
mått, mall eller ritning kan vi även tillverka dessa i delar 
eller segment. Här byts bara de slitna yttre delarna ut, 
vilket minskar både arbetsinsatsen och kostnaderna.

Piggvalsar fasta eller vridbara, härdade 
piggar – svetsade eller skruvade, kan 
bytas ut separat.

Inmatningsvalsar och 
centreringsvalsar med utbytbara 
kuggprofiler för profilerare – härdade 
eller i slitstark HARDOX 450®/500.

Delade inmatningsvalsar och 
centreringsvalsar underlättar 
monteringen – kan levereras härdade, 
hårdförkromade eller nitrerade för att 
tåla hårt slitage(>31 HRC är möjligt).

Glidhylsor för justeringsaxlar, invändig tandning, 
plasmanitrerade i originalkvalitet!

Justeringsaxel, utvändig tandning, plasmanitrerade 
slitstarka tänder – i originalkvalitet. 

Även med genomgående tandning – i detta fall är 
monteringsriktningen valfri!

Enskilda, svetsbara kuggprofiler som reservdelar för 
inmatningsvalsar – härdad tandning eller i slitstark 
HARDOX 450®/500.

Vi optimerar – tillsammans med våra kunder! Det 
finns flera alternativ för att förlänga livslängden och 
tillgängligheten till dina maskiner, samtidigt som 
reparations- och stilleståndstiderna blir så korta 
som möjligt. Vår serviceavdelning hjälper dig gärna! 

Uppmätning på plats med vår tekniska support – 
rätt produkt för alla applikationer! Förlita dig på vår 
erfarenhet – kedjor, kedjehjul och reservdelar från 
proffs! Allt från en och samma plats!

Inmatnings- och centreringsvalsar

Glidhylsor, axlar, 
piggar och kuggprofiler

Justeringsaxlar för fräsaggregat

Kuggprofiler och piggar

Service – allt från samma plats!
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FB Kedjor i världen
FB Kedjor AB, Sverige

FB Chain Ltd, Storbritannien

FB Ketjutekniikka OY, Finland

FB Ketten GmbH, Österrike

FB Ketten GmbH, Tyskland

FB Kjeder AS, Norge

FB Chaines Sarl, Frankrike 

FB Ketten, Schweiz 

 Telefon: +46 (0)16 15 33 00   
Besöksadress: Sättargatan 4  

Postadress : Box 304,  631 04 Eskilstuna, Sverige
FB Kedjor AB - a member of the Addtech group

www.fbkedjor.se


