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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Stort utbud av driftsäkra Samiflexkopplingar
Spångs ProcessTeknik är återförsäljare för den inom industrin efterfrågade och populära Samiflexkopplingen.
Samiflexkopplingen består endast av fyra delar i standardutförande:
- Två identiska kopplingshalvor.
- Ett öppet elastiskt kopplingsband av polyuretan.
- En säkringsring.
Detta innebär att den är mycket enkel och
otroligt driftsäker.
Några vanliga varianter av Samiflexkoppling.

Det elastiska kopplingsbandet är tillverkat
av en specialblandning av polyuretanelastomer och uppfyller alla tekniska krav
i ovanligt hög grad.
- Utmärkta prestanda och stor livslängd för
Olika kopplingsband beroende på applikation och miljö.
det elastiska kopplingsbandet i miljöer där
ämnen med slipverkan förekommer samt i korrosiva och fuktiga miljöer. Ingen smörjning eller annat
underhåll behövs.
- Hög hållfasthet mot brott, skjutpåkänningar och torsion.
- Stor dämpningsförmåga, stabil och konstant.
- Ytterst resistent mot nötning, fukt, oljor, korrosiva ångor och ett stort antal kemiska produkter.
- Resistent enligt alla viktiga kriterier mellan -40⁰C och +80⁰C (upp till 140⁰C i vissa utföranden).
- Materialet åldras inte och är lätt att kontrollera.
Det elastiska kopplingsbandet kan läggas på och
tas av på ett ögonblick, utan varken skruv eller
mutter, och utan att kopplingshalvorna behöver
skjutas tillbaka. Genom att ta bort kopplingsbandet kan axlarna kopplas isär utan att
maskinerna behöver flyttas.
Vi hoppas att vi ses på VA-mässan 18-20
september. Kom gärna förbi och träffa oss i
vår monter B00:04 och se våra nyheter och
erbjudanden! Välkomna!

Snabb och enkel montering och demontering av kopplingen är
en av dess uppskattade fördelar.

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91

VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET
Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangsprocessteknik.com
info@spangs.se

