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Görgısláncok, láncok kenése, karbantartás mentes görgısláncok 
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Nagyteljesítményő görgısláncok (Rexpro) 
 
Weboldalunkon megtalálja görgısláncaink széles 
választékát: 
 
- európai szabvány szerint DIN 8187/ISO606 
- amerikai szabvány szerint DIN 8188/ANSI 
- erısített, „H” kivitel (ANSI) 
- szokatlanul magas terhelhetıségő, „HE” kivitel 
- ipari szabvány szerint 
- párhuzamos hevederő 
- karbantartás mentes kivitel 
- csıcsapos láncok 
- rozsdamentes láncok 
- mezıgazdasági láncok 
- emelıláncok 
- rotary láncok 
- hevederes láncok 
- egyéb 
 
Kérjen ajánlatot görgısláncokra! Megnézem a katalógusokat! 

Kenési hibák 
Egy lánc élettartama döntıen a jó ke-
néstıl függ. Sajnos épp manapság a 
helytelen kenés és a nem megfelelıen 
alkalmazott kenıanyagok negatív hatás-
sal vannak a kenésre, ami nagyfokú el-
használódást és korai meghibásodást 
eredményez. Statisztikai adatok kimu-
tatták, hogy a láncproblémák 60%-a 
visszavezethetı a hibás kenésre. 
Az elmúlt években a lánckenıanyagok 
választéka számottevıen növekedett– az 
a probléma ezeknél, hogy a többsége 
tartalmaz egy higítót, amely elpárolog 
az alkalmazás után és egy nem filmsze-
rő réget marad vissza. A különbözı ter-
mékeket ugyanazzal a tulajdonsággal 
ajánlják, de különbözı csomagolásban 
és tartályokban. 

Kenési gyakorlat 
Gyakorlatban a nem folyékony kenıanyag-
ok hatása úgy érvényesül, hogy az elsı 
utánkenésnél egy filmréteg keletkezik a 
lánctagokon, mivel csak ekkor lehet a he-
vedereket megfelelıen bekenni. Késıbbi 
kenés eljárások csak azt okozzák, hogy 
több réteg kenıanyag összegyőlik a heve-
dereken és görgıkön. Az elızı kenés réte-
gének felszínén, ahol az idıközben össze-
győlt szennyezıdések vannak, nyúlósságot 
é s  k é r g e se dé s t  i d é z nek  e l ı .  
Az egymáshoz kapcsolódó lánctagok késıbb 
nem kenhetık megfelelıen. A lánc külsı 
megjelenése gyakran más gyártó propagan-
dája alapján azt tükrözi, hogy megfelelı 
kenés történt, azonban ennek az ellenke-
zıje bizonyul igaznak. 



KARBANTARTÁSMENTES LÁNCOK— RexCarbon görgısláncok 

Kérje ajánlatunkat! 

A Rexnord RexCarbon görgıslánca valóban egy karbantartás mentes görgıslánc. 
Kifejezetetten azon felhasználók számára került kifejlesztésre, ahol extrém gyártási 
körülmények vannak, illetve a gyártósorok teljes kapacitáson, állandó mőködésben 
vannak.  

Mivel a  RexCarbon kenést nem igényel kiválóan használható olyan alkalmazási terü-
leteken, ahol a kenıanyag jelenléte gondot okozhatna: élelmiszeripar, gyógyszer-
ipar. Ez a lánc  -40°C és + 100°C közötti hımérséklettartományban használható, 
akár  2 m/sec sebesség mellett. 

RexCarbon méretválasztéka: 08 B - 16 B. 

Tájékoztatjuk, hogy az e-mail címe vásárolt adatbázisból, vagy az Ön hozzájárulásával került rendszerünkbe. Amennyiben 
nem szeretne több levelet kapni, itt leiratkozhat!  

Ha nem mőködik a link, kérjük, küldjön levelet a webshop@mercanta.hu címre leiratkozás tárggyal. 
Kérdése vagy megjegyzése van? Küldje el nekünk a info@mercanta.hu e-mail címre vagy hívja a  
06-96/318-582  vagy 96/544-126 telefonszámot. 

Szállítási programunk nem menetes kötıelemekbıl 


