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RÖGZÍTŐGYŰRŰK
CIRCLIPS

HÉZAGOLÓ TÁRCSÁK
SHIM WASHERS

HORNYOS ANYÁK
LOCKNUTS

GÖRGÖSLÁNCOK
ROLLER CHAINS

EMELŐLÁNCOK
LEAF CHAINS

SZÁLLÍTÓPÁLYÁK
CONVEYING PARTS

IPARI LÁNCOK
INDUSTRIAL CHAINS

TENGELYKAPCSOLÓK
COUPLINGS

CSAPÁGYAK
BEARINGS

PT DRIVE TERMÉKEK
PT DRIVE COMPONENTS

AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE
TÖBB, MINT 30 ÉVE MAGYARORSZÁGON
YOUR RELIABLE PARTNER
MORE THAN 30 YEARS IN HUNGARY

Official partner of

www.mercanta.hu

Mercanta - az Ön megbízható
rögzítőelem és ipari lánc beszállító
partnere

Mercanta - your reliable partner in
fastening products and industrial
chains

A Mercanta cégcsoport családi tulajdonban lévő vállalkozás, amely rögzítőelemek vezető gyártója és
forgalmazója, több mint 35 éve. A termékkínálat olyan
DIN-alkatrészeket tartalmaz, mint rögzítő- és feszítőgyűrűk, hézagoló- és támasztó alátétek, lemezrugók,
tányérrugók és hornyos anyák, valamint egyéb rajz szerinti alkatrészek széles választéka.

The Mercanta Group is a family-owned company, which
has been a a leading manufacturer and supplier
of fasteners for over 35 years. The product portfolio
includes DIN parts such as circlips, snap rings, shim rings
and support washers, disc springs, locknuts and locking
washers, plus a wide assortment of related articles as
well as parts according to drawing.

Német központunk mellett magyar és török vállalatainkon keresztül világszerte beszállítunk nagykereskedőknek és ipari felhasználóknak. Törökországi gyártóüzemünk, a Bilgemer Otomotiv Ltd. IATF 16949, a Mercanta
GmbH ISO 9001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.

With our companies in Germany, Hungary and Turkey we
address wholesalers and industrial users all around the
world. Our own manufacturing site Bilgemer Otomotiv
Ltd. is certified according to the automotive standard IATF
16949, Mercanta GmbH is certified to ISO 9001:2015.

A RegalRexnord cégcsoport termékeinek nagy választékát kínáljuk: görgős- és emelőláncok, zsanérláncok, szállítópálya komponensek, tengelykapcsolók, csapágyak,
hajtóművek és egyéb ipari alkatrészek a termelő- és
szolgáltatóipar számos felhasználási területére. Standard
méretű RexPro® görgősláncok rendelhetők kedvező áron,
magyarországi raktárunkból, rövid szállítási határidővel,

We offer in Hungary a wide range of products from the
RegalRexnord Group: quality roller and lifting chains,
conveyor chains and components, couplings, bearings,
gears and other industrial parts for the manufacturing
and service industries. The standard size RexPro® roller
chains are available in high quality, large quantities, at fair
prices, from our warehouse, with fast delivery time.

Nemzetközi partnereink termékei: mezőgazdasági és
erdészeti láncrendszerek, fojtóláncok, kötéltárcsák, vonóhevederek. Szemesláncok széles választéka, emelőláncok
és emeléstechnikai komponensek, lánckerekek, reteszek
és reteszacélok, ékek és egyéb rögzítéstechnikai termékek, csőbilincsek, láncvezetők, láncfeszítő rendszerek. A
legszigorúbb élelmiszeripari és higiéniai követelményeknek is megfelelő szintező elemek, gép- és gyártósor-lábak, rezgéscsillapítók, gumiütközők.

We sell the products of our other international partners:
agricultural and forestry chain systems, choke chains,
rope pulleys, towing belts. Round link chains, lifting chains
and lifting components, sprockets, latches, locking steels,
wedges and other fastening products, pipe clamps, chain
guides, chain tensioning systems. Levelling elements,
machine and production line feet, vibration dampers,
rubber stops that meet the most stringent food industry
and hygiene requirements.

Cégcsoportunk lehetőséget kínál egyedi alkatrészek
gyártására, illetve nagy mennyiségű sorozatgyártásra is. Amennyiben bármilyen különleges igénye van
méretekre, formára, felületkezelésre vagy anyagminőségre vonatkozóan, örömmel küldünk Önnek egyedi
ajánlatot.

Our group of companies also offers the possibility to
produce individual parts and to produce large quantities
in series. Please contact us if you have any special
requirements regarding dimensions, designs, surface
finishes, or special materials, we will be glad to send you
an individual quotation.

Bízunk a közös együttműködésben!

We are looking forward to working with you!

Rögzítőelemek / Fasteners
Rögzítőgyűrűk tengelyre

Circlips for shafts

DIN 471 A

Rögzítőgyűrűk tengelyre (erősített kivitel)

Circlips for shafts - heavy duty

DIN 471 AS

Rögzítőgyűrűk furatba

Circlips for bores

DIN 472 I

Rögzítőgyűrűk furatba (erősített kivitel)

Circlips for bores - heavy duty

DIN 472 IS

K-gyűrűk tengelyre

K-Rings for shafts

DIN 983 AK

K-gyűrűk furatba

K-Rings for bores

DIN 984 IK

V-gyűrűk tengelyre

V-Rings for shafts

AV

V-gyűrűk furatba

V-Rings for bores

IV

L-gyűrűk tengelyre

L-Rings for shafts

AL

L-gyűrűk furatba

L-Rings for bores

IL

Fogazott gyűrűk tengelyre

Push-on fix for shafts

ZA

Fogazott gyűrűk furatba

Push-on fix for bores

ZI

Rögzítőtárcsák

E-Rings

DIN 6799 RA

Szakítógyűrűk tengelyre, horony nélkül

Grip rings for shafts (G-Rings)

G

Rugós alátétek tengelyre, horony nélkül

Push-on fix for shafts

KS

Félholdgyűrűk

Crescent Rings (H-Rings)

H

Feszítőgyűrűk tengelyre

Snap rings for shafts

DIN 9927 SW

Feszítőgyűrűk furatba

Snap rings for bores

DIN 9928 SB

Feszítőgyűrűk csapágyakhoz

Snap rings for roller bearings

DIN 5417 SP

Hajlított feszítőgyűrűk tengelyre

Round wire rings for shafts

DIN 7993/9925 RW

Hajlított feszítőgyűrűk furatba

Round wire rings for bores

DIN 7993/9926 RB

Támasztótárcsák

Support washers

DIN 988 SS

Hézagolótárcsák

Shim washers

DIN 988 PS

Tányérrugók

Disc springs

DIN 2093 A

Tányérrugók

Disc springs

DIN 2093 B

Biztosítólemezek

Lock washers

DIN 5406 MB

Hornyos anyák

Locknuts

DIN 981 KM

Hornyos anyák

Slotted round nuts

DIN 1804

Hornyos anyák

Capstan nuts

DIN 1816

Önbiztosító hornyos anyák

Self locking ring-nuts

GUA

Önbiztosító hornyos anyák

Self locking ring-nuts

GUK

Önbiztosító hornyos anyák

Self locking ring-nuts

GUP
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Rexnord® RexPro® görgőslánc
Standard a minőségi láncok területén

Rexnord® RexPro® Roller Chain
The standard for quality chains

Standard lánc a folyamatos működéshez. Európai és amerikai
változatban, az egyenestől a rotációsig, a H-sorozattól a HEsorozatig, a RexPro nagyon változatos és megbízható. A legjobban nehéz gépészeti környezetben használható: fúrótornyok,
acélgyártás, útépítés, autóipar, mezőgazdaság és erdészet.
A kiválasztott acélok, az optimalizált gyártás és a Rexnord
RexPro kenési kombinációja kiemelkedő termékjellemzőket
eredményez.

The standard chain for the continuous operation. European
& American Standard, straight to rotary, and H-Series to HESeries, the RexPro chain is very diverse and reliable. This chain
is best utilized in heavy mechanical engineering environments,
like drilling rigs, steelmaking, road construction, automotive,
agriculture and forestry. The combination of selected steels,
optimized manufacturing and Rexnord RexPro Lubrication
results in outstanding product characteristics.

Rendelhetőek az Extreme Performance sorozat láncai is:
RexAthletic, RexHiPro, RexCarbon, RexPlus, RexPlusCarbon,
RexPro-X, RexHiProAthletic és ReXtreme változatok. Rexnord
emelőláncok standard és prémium minőségben elérhetőek logisztikai feladatokhoz, áruszállításhoz, villás targoncákhoz, teleszkópos rakodókhoz és szerszámgépekhez.

The Extreme Performance Line can be also to order from us:
RexAthletic, RexHiPro, RexCarbon, RexPlus, RexPlusCarbon,
RexPro-X, RexHiProAthletic and ReXtreme chains. Rexnord
leaf chains are available in standard and premium quality, for
logistics, transportation, fork lift trucks, telescopic handlers,
and machine tools.

Tengelykapcsolók

Couplings

Tengelykapcsolók speciális fordulatszám-, nyomaték- és
teljesítményigényekhez. Tárcsás, elasztomer, folyékony,
fogaskerekes, rácsos, merev, torziós lágy vagy merev tengelykapcsolók, univerzális tengelyek, valamint tengelykapcsoló alkatrészek és készletek széles választéka. Válasszon
az ismert nevek közül: Omega, Viva, Wrapflex, Thomas,
Addax, Euroflex, Modulflex, Centa, Falk, Steelflex.

Full selection of couplings, designed for specific speed,
torque, and power needs. Types: disc, elastomeric, fluid,
gear, grid, rigid, torsionally soft or stiff couplings, universal
shafts, with a wide sortiment of coupling parts and kits.
Choose from names you know like Omega, Viva, Wrapflex,
Thomas, Addax, Euroflex, Modulflex, Centa, Falk, Steelflex.
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Szállítópálya megoldások, hevederek,
láncok, görgők, lánckerekek

Conveying solutions, belts, chains,
idlers, rollers, sprockets

A Rexnord széles választékot kínál különféle alapanyagokból,
típusokkal, különféle szélességű termékekkel, alkalmazási területtől függően. Az acél és műanyag zsanérláncok ideálisan
alkalmazhatóak az élelmiszer- és feldolgozóiparban palettázást, mosást, címkézést, töltést, pasztörizálást, emelést ellátó
berendezésekhez, az üdítős és egyéb üvegek szállítására, PETtartók szállítására, állateledel-gyártás során, kisebb dobozok,
hordók továbbítására és sok egyéb termék mozgatásához.

Rexnord offers a wide range of materials, types, products of
various widths, depending on the application area. Steel and
plastic hinge chains are ideal for palletizing, washing, labeling,
filling, pasteurization, lifting in the food and processing
industries. for supplying equipment, for delivering soft drinks
and other bottles, for transporting PET holders, during pet
food production, for transporting small boxes, barrels, and
for moving many more products.

TableTop & MatTop láncok, KleanTop szállítószalagok, Cambridge élelmiszeripari szállítórendszerek, Marbett szállítószalag
alkatrészek, fém szállító-rendszerek, szállítópálya komponensek, lánckerekek acél és műanyag zsanérláncokhoz, vezetősínek kanyarodó és egyenes kivitelben.

TableTop & MatTop chains, KleanTop conveyors, Cambridge
food industry solutions, Marbett conveyor elements, metal
conveyor belts conveying components, sprockets for steel
and plastic modular conveyor systems, chain guides, curve
corner track kits.

Csapágyak, hajtóművek,erőátviteli (PT)
meghajtó alkatrészek

Bearings, Gears, Power Transmission
(PT) Drive Components

Rex, Link-Belt, PT Select, Klean-Gard, Duralon, Rollway csapágyak. Golyóscsapágyak, henger- és kúpgörgőscsapágyak,
siklócsapágyak, filament csapágyak. Rexnord és Falk hajtóművek, Power Transmission (PT) hajtáselemek: Falk, Stearns,
BSD, Tollok, Autogard alkatrészek. Rexnord Aerospace termékek széles választéka.

Rex, Link-Belt, PT Select, Klean-Gard, Duralon, Rollway
bearings. Ball bearings, cylindrical and spherical roller
bearings, sleeve bearings, filament bearings. Rexnord and Falk
gear drives, Power Transmission (PT) drive components: Falk,
Stearns, BSD, Tollok, Autogard parts. Wide range of Rexnord
Aerospace Products.

Szemes láncok, villás láncok,
emeléstechnikai elemek

Round link chains, fork link chains,
parts for lifting technology

A három nagy láncrendszer termékköre: kerek szemes láncok,
villás láncok és acél szemes láncok. Kiváló minőségű szállító és
emelő alkatrészek.

Products of the three relevant chain systems: round link
chains, fork link chains, and steel link chains. Large selection
of conveying and lifting parts.

Mezőgazdasági és erdészeti láncok,
komponensek

Chains and components for agriculture
and forestry

Láncrendszerek terjedelmes áruk vontatására és szállítására
mezőgazdasági területeken és erdőkben. Gumiabroncsvédő
láncok mezőgazdasági és erdészeti gépekhez.

Chain systems for pulling and transporting bulky goods in
agricultural areas and forests. Forestry tracks and traction
chains for agricultural and forestry machines.

Rögzítő és szorító
termékek

Fixing and fastening
products

DIN 6885 reteszek, DIN 6888 íves reteszek, orros ékek,
egyéb ékek, DIN 508 anyák T-hornyokhoz, DIN 6880 reteszacélok, szerelősínek, rögzítő rendszerek, egyedi
termékek, bilincsek.

DIN 6885 Parallel keys, DIN 6888 Woodruff keys, Gib-head
keys, Flat gib-head keys and many other keys, DIN 508
Nuts for T-slots, DIN 6880 Key steels, mounting rails, fixing
systems, tailor-made products, clamps.

Ipari láncokhoz kapcsolódó egységek

Related units for industrial chains

Láncvezető profilok görgős- és szemes láncokhoz, láncfeszítő rendszerek.

Chain, belt, and sliding guides for roller and round link chains,
tensioning systems.

Szintező elemek

Levelling elements

Szintező elemek (a legszigorúbb élelmiszeripari és higiéniai
követelményekhez), gép- és gyártósorlábak, rezgéscsillapítók, gumiütközők, komponensek.

Levelling elements (in the strictest food and hygiene
requirements category), machine and production line feet,
vibration dampers, rubber stops, components.

Mercanta Hungária Kereskedelmi Kft.
H-9071 Gönyű, Dózsa György u. 6.
Telefon: +36 96 318 582
Mobil: +36 20 574 1350
E-mail: info@mercanta.hu
Web: www.mercanta.hu

Mercanta GmbH
D-40822 Mettmann, Marie-Curie-Straße 29
Telefon: +49 (0) 2104 14888-0
E-mail: info@mercanta.de
Web: www.mercanta.de

www.mercanta.hu

Mercanta I LinkedIn

Bilgemer Otomotiv Makine San. Tic. Ltd. Sti.
TR-16235 Nilüfer/Bursa,
Çalı mah., 1. Sk., No: 4
E-mail: info@bilgemer-automotive.com
Web: www.bilgemer-automotive.com

