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Стаціонарні корпуси
РОЗ’ЄМНІ СТАЦІОНАРНІ КОРПУСИ

СПЕЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ ВІД SKF

НАТЯЖНІ КОРПУСИ

3

ДВОХОПОРНІ КОРПУСИ

НЕРОЗ’ЄМНІ СТАЦІОНАРНІ КОРПУСИ

СПЕЦІАЛЬНІ РІШЕННЯ ВІД DODGE

ФЛАНЦЕВІ КОРПУСИ

Основною перевагою таких корпусів є можливість їх 

монтування на вже попередньо зібраний вал. Ця їх особливість 

також полегшує можливість діагностики та обслуговування 

вузла, оскільки не потребує розборки валу.

Роликові підшипникові вузли SKF є надійними, готовими до 

монтажу підшипниковими вузлами, які збираються, змащуються 

та герметизуються на заводі для максимального терміну 

служби. Роликові підшипники SKF забезпечують ряд переваг, 

включаючи: тривалий термін служби, висока експлуатаційна 

надійність, швидке кріплення, мінімальне обслуговування, 

спрощена заміна.

Як і інші нероз’ємні корпуси, призначені для роботи в умовах 

важких навантажень, що діють в різних напрямках. Такі 

навантаження зазвичай зустрічаються в конвеєрах, рольгангах 

і дробарках.

У порівнянні зі стандартними підшипниковими вузлами, коли два підшипники, що встановлюються самостійно, монтуються в 

окремих стаціонарних корпусах, корпуса двохопорних підшипникових вузлів мають ряд переваг, включаючи підвищену точність 

обертання і низький рівень шуму під час роботи.

Краще рішення для випадків, коли є високе навантаження, 

яке діє не тільки в напрямку опорної поверхні, але і в інших 

напрямках. Також використовується, коли корпус потрібно 

встановлювати з кінця валу.

Роликопідшипникові вузли Dodge - рішення, розроблені для 

щоденного транспортування вантажів, в т.ч. перевалки зерна. 

Інноваційна конструкція передбачає різноманітні варіанти 

ущільнень, які захищають підшипник від забруднень, та 

запатентовану систему адаптерів, які забезпечують простий 

цанговий зажим валів, чим спрощують монтаж та демонтаж 

вузла. Вузли Dodge - це «рідні» запчастини для багатьох 

марок елеваторного обладнання, виробленого в США та 

Канаді.

Забезпечують надійну роботу в умовах відсутності 

горизонтальної монтажної рами, паралельної валу. Вони 

дозволяють повністю реалізувати розрахунковий термін 

служби встановлених підшипників і знизити вимоги до 

технічного обслуговування.



Корпус з сірого чавуну, радіальний корпусний кульковий 

підшипник з функцією компенсації перекосу, ущільнення з 

масловідбивачем, підшипник для використання в умовах t -20°С 

до + 100°С.

Самовстановлювальні дворядні підшипники (для стаціонарних корпусів)

Для тривалої роботи підшипникових вузлів пропонуємо пластичне мастило для різних умов експлуатації. Найбільш поширені типи:

За допомогою наших спеціалістів можна підібрати пластичне мастило саме для Ваших умов експлуатації.

Підшипникові вузли з компенсацією перекосу

Корпус з сірого чавуну, радіальний корпусний кульковий 

підшипник з функцією компенсації перекосу, лабіринте 

ущільнення, для використання в умовах t -20°С до + 200°С.

Підшипникові вузли

Дворядні підшипники

Пластичне мастило

Роликові, сепаратор з листової сталі, 

канавка і отвори для змащування на 

зовнішньому кільці

Антизадирне пластичне мастило для 

високих навантажень і широкого 

діапазону температур. Діапазон 

робочих температур  від -30 до +140 °С. 

Ефективне змащування в вологих умовах, 

хороші антикорозійні властивості і 

водостійкість. Відмінне змащення за 

високих навантажень та низьких обертів.

Роликові, сепаратор з листової сталі, 

ширина не по  ISO, двосторонні контактні 

ущільнення

Антизадирне пластичне мастило 

для високих навантажень. На основі 

мінеральної олії і літієвого мила. 

Підходить для механізмів загального 

призначення, які працюють в важких 

умовах та в умовах вібрації. Відмінні 

механічна стабільність, антикорозійні та 

антизадирні властивості.

Радіальні кулькові, з зазором чи без

Високотемпературне пластичне мастило 

з покращеними характеристиками.

Діапазон робочих температур – від -40 

до + 150 °С. Тривалий термін роботи 

за високих температур. Підходить 

для електродвигунів та аналогічного 

обладнання.

SKF LGWA 2 SKF LGEP 2 SKF LGHP 2
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Різноманітні шприци для пластичного мастила

50 % випадків передчасного виходу з ладу підшипників, за даними компанії SKF, трапляються через:

- неналежне змащування – у 36 % випадків

- забруднення мастила – у 14 % випадків

Правильно обрана система змащування допоможе створити нові можливості для збільшення міжремонтних інтервалів і 

продуктивності. Крім вирішення проблеми передчасного виходу підшипників з ладу та простою обладнання, правильне 

змащування також підвищує його енергоефективність.

- Автоматичні лубрикатори для однієї точки змащування

- Автоматичні лубрикатори на декілька точок змащування 

Централізовані системи змащування  – потужне та економічне 

рішення, яке дозволяє змащувати від 1 до 35 точок одночасно 

і автоматично. Завдяки достатньо високому тиску на виході 

дозволяє подавати мастило в декілька точок на великій відстані 

Рішення по змащуванню    

РУЧНЕ ЗМАЩУВАННЯАВТОМАТИЧНЕ ЗМАЩУВАННЯ

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ПО СИСТЕМАХ 

ЗМАЩУВАННЯ ДЛЯ НАТЯЖНИХ СТАНЦІЙ

дозволяє подавати мастило в декілька точок на великій відстані 
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Редуктори та мотор-редуктори

• GSI GROUP LLC  (США)

• SUKUP MANUFACTURING CO. (США)

• CHIEF INDUSTRIES INC.  (США)

• SCAFCO GRAIN SYSTEMS CO. (США)

• RAD EQUIPEMENTS INC. (Канада)

• КОРПОРАЦИЯ ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ - ТМ GSCOR  (РФ)

• 12 ( до 300 кВт) та 7 (від 1,5 до 75 кВт) типорозмірів відповідно; діапазон крутного моменту - до 36 700 Нм для TORQUE-ARM II 

та до 14 700 Нм для MOTORIZED TORQUE-ARM II

• система подвійних конічних обжимних втулок Dodge – забезпечує надійну фіксацію веденого валу з обох боків редуктора, що 

дозволяє уникнути вібрації та фретинг-корозії

• відповідають вимогам незалежної сертифікації ATEX, а також основним правилам безпеки для обладнання категорій 2 та М2, 

призначеного для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі.

• кожен представлений в 8 типорозмірах від 0,18 до 55 кВт, 

крутний момент - до 14000 Нм

• система подвійних конічних обжимних втулок Dodge – 

забезпечує надійну фіксацію веденого валу з обох боків 

редуктора, що дозволяє уникнути вібрації та фретинг-

корозії

• сертифікат ATEX для небезпечних середовищ

• повна відповідність по розмірам моделям інших виробників

• 11 типорозмірів від 18,5 до 5400 кВт (25-7200 л.с.) та з 

крутним моментом до 395 000 Н-м

• посилені чавунні корпуси

• зубчаті колеса з вуглецевої сталі, яка пройшла поверхневе 

гартування, оброблені для точної посадки в зщепленні

• високоякісна система ущільнень Taconite – однокромковий 

бар’єрний уловлювач + мастило

• система охолодження

• можливість використовувати в різноманітних 

механізмах плавного пуску, в т.ч. частотно-регульованих 

електроприводах та гідромуфтах

ЦИЛІНДРИЧНІ СПІВВІСНІ, ЦИЛІНДРО-КОНІЧНІ, 

ЦИЛІНДРИЧНІ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ ВАЛАМИ

ЦИЛІНДРИЧНІ З ПАРАЛЕЛЬНИМИ ВАЛАМИ ТА ЦИЛІНДРО-КОНІЧНІ

КОМПЛЕКТУЮЧІ ВІД DODGE – ЦЕ «РІДНІ» ЗАПЧАСТИНИ 

ДЛЯ ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА:

ПОЄДНАННЯ  ПЛАНЕТАРНОЇ ТА ЦИЛІНДРИЧНОЇ 

ЗУБЧАТОЇ ПЕРЕДАЧІ

НАСАДНІ РЕДУКТОРИ

ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВІ РЕДУКТОРИ ПРОМИСЛОВІ РЕДУКТОРИ
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Редуктори та мотор-редуктори 

ЦИЛІНДРИЧНІ СПІВВІСНІ

ЦИЛІНДРО-КОНІЧНІ

ЦИЛІНДРИЧНІ І ЦИЛІНДРО-КОНІЧНІ

ЦИЛІНДРИЧНІ З  ПАРАЛЕЛЬНИМИ ВАЛАМИ

ЦИЛІНДРО-ЧЕРВ’ЯЧНІ

ПЛАНЕТАРНІ

• 11 типорозмірів

• Вхідна потужність від 0,12 до 160 кВт

• Крутний момент від 58 до 23160 Нм

• Передавальне число від 1,35:1 до 14340:1 

• 16 типорозмірів

• Вхідна потужність від 0,12 до 200 кВт

• Крутний момент до 50 000 Нм

• 15 типорозмірів

• Вхідна потужність від 0,12 до 200 кВт

• Крутний момент від 110 до 100000 Нм

• Передавальне число від 4,03:1 до 6616,79:1

• 6 типорозмірів

• Вхідна потужність від 0,12 до 15 кВт

• Крутний момент від 94 до 3058 Нм

• Передавальне число від 4,4:1 до 7095,12:1

Також пропонуємо редуктори двох передових німецьких виробників привідної техніки – компанії 

Flender GmbH  (Siemens AG) та  Getriebebau NORD GmbH

Стандартний редуктор, який може бути встановлений 

горизонтально або вертикально. 7 типів та 28 розмірів з 

номінальним крутним моментом від 3 100 до 1 400 000 Нм 

Номінальне передавальне число - від 1,25 до 450

Більшість моделей можуть бути встановлені як горизонтально, 

так і вертикально. Мають від 7 до 22 розмірів - в залежності від 

моделі. Номінальний крутний момент - від 10 000 до 5 450 000 

Нм. Номінальне передавальне число - від 25 до 15000.
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Муфти передачі потужності
ПРУЖНІ МУФТИ

ГІДРОМУФТИ

ЗУБЧАТІ МУФТИ ДИСКОВІ МУФТИ

ВИСОКОПРУЖНІ МУФТИ

СТАЛЕВІ МУФТИ

БЕЗЗАЗОРНІ МУФТИ 

Flender GmbH  (Siemens AG), німецька компанія з понад 

100-річною історією, пропонує одну з найбільших лінійок 

промислових муфт. Ознайомтесь з можливостями, які пропонує 

Flender GmbH та компанія «Галпідшипник» - її єдиний офіційний 

партнер на території України.

Пружні муфти, еластомерний елемент яких компенсує осьове, 

радіальне та кутове зміщення  валу та поглинає удари від 

двигуна чи робочих машин. Діапазон температур: від -50 ° C 

до +100 ° C. Широкий діапазон можливого крутного моменту в 

залежності від типорозміру

Плавний старт, захист від перенавантаження, гасіння коливань 

крутного моменту -  гідромуфта забезпечує старт при 

обмеженому крутному моменті та мінімальне прокручування 

при номінальному навантаженні. 

Високі крутні моменти та здатність компенсувати неспіввісність. 

Легкий підбір муфти завдяки мінімізованій чутливості крутного 

моменту до рівня кутової неспіввісності. Зменшений зазор між 

зубцями. Ідеально центрована на ступиці втулка захищає від 

вібрацій. Антикорозійне покриття

Високі крутні моменти та здатність компенсувати неспіввісність. 

Необмежений термін експлуатації. Захист від вигинів. 

Можливість адаптувати до розмірів клієнта. Підходить для 

використання в екстремальних температурах: від -20 °С до 

+ 270 °С. Антикорозійне покриття. Легко збирати та розбирати.

Високопружні муфти – ідеальний варіант для передачі крутного 

моменту від двигуна, що працює асиметрично.

Компактні сталеві муфти забезпечуюють високоточну передачу 

великого крутного моменту - особливо в важких умовах та при 

екстремальних температурах (деякі з моделей – від –50 °C до 

+280 °C)

Беззазорні муфти – забезпечують передачу крутного моменту 

у високоточних приводах (сервоприводи, крокові двигуни, 

актуатори) Мають малу вагу і відповідно низьку залишкову 

інерцію.
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Муфти передачі потужності

Пружна кулачкова  муфта. Не потребує 

обслуговування. Стійка на пролом. 

Знижує вібрації. Макс. момент 70000 Нм

Пружна втулково-пальцева муфта. 

Осьове з’єднання. Коротка монтажна 

довжина. Моменти: до 755600 Нм

Повністю стальна зубчаста муфта. 

Високі крутні моменти при компактній 

конструкції. Моменти: до 270000 Нм. 

Температура: від -20 °С до +80 °С

Пружна кулачкова муфта. Стійка на 

пролом. Не потребує обслуговування. 

Коротка відстань між валами

Муфта зубчаста. З пластиковим 

проміжним елементом. Компенсує 

осьове, радіальне і кутове зміщення. 

Комбінація матеріалів: пластмаса/сталь 

Моменти: 5 - 7500 Нм

Еластична «суцільна» фланцева муфта. 

Для гідростатичних приводів. Для 

двигунів потужністю до 100кВт

Високоеластична фланцева муфта. Для 

двигунів внутрішнього згоряння. Для 

двигунів потужністю до 500 кВт. Простий 

монтаж

Фланцева муфта. Жорстка передача 

крутного моменту. Для гідростатичних 

приводів. Для двигунів потужністю до 

500 кВт. Простий монтаж

ROTEX®

REVOLEX KX®

ЗАЖИМНІ ЕЛЕМЕНТИ

GEARex®

POLY-NORM®

BoWex®

MONOLASTIC®

BoWex-ELASTIC® 

BoWex® FLE-PA

Rexnord Viva® - унікальна еластомерна муфта загального 

призначення із окремих роз’ємних частин. Легка зборка і заміна 

на місці при обслуговуванні. Конструкція муфти дозволяє 

змонтувати її в 5 разів швидше і зменшити кількість оснастки. 

Відсутня необхідність змащувати.

Rexnord Omega® - унікальна еластомерна муфта загального 

призначення з конструкцією як RexnordViva®, але для роботи 

з більшими потужностями. Використовується також в нафтовій 

промисловості.

МУФТА VIVA REXNORD OMEGA

9



Муфти передачі потужності

10

Універсальна металева зубчата муфта 

- має найвищий крутний момент – 

до 5340000 Нм, та діаметр отвору до 

1050 мм. Конструкція передбачає 

різні варіанти, які виготовляються на 

замовлення: з вставкою, з плаваючим 

валом, з рухомими шестернями.

Пружна муфта з тороїдним пружним 

елементом з діаметром до 203 мм 

та крутним моментом до 51 180 Нм 

– демонструє відмінні показники 

компенсації неспіввісності: кутової – до 

4°, радіальної – до 3,1 мм та осьової – до 

7,8 мм. 

Еластомерна муфта зі значно вищими 

показниками компенсації неспіввісності 

- як кутової – до 4°, так і паралельної  – до 

4,76 мм (в порівняння з конкурентами).  

Завдяки інноваційними матеріалам та 

розробкам, муфта забезпечує більш 

тривалий терміну служби підключеного 

приводного обладнання. Діапазон 

крутного моменту муфти -  до 38 438 Нм, 

діаметр отвору - до 229 мм.

Глуха металева муфта для використання 

у великих редукторах. Муфта здатна не 

лише передавати потрібний крутний 

момент (до 237268 Нм), але й витримувати 

прогинаюче зусилля, яке виникає через 

масу системи приводу. Завдяки цим 

властивостям муфти DM потреба в 

центруванні привода усувається.

Муфта, заповнена рідиною, для 

механічного плавного старту. Вона 

компенсує ударні навантаження 

та знижує використання струму 

електродвигуном. Дозволяє плавно 

регулювати прискорення та 

налаштовувати стартові крутні моменти.

Забезпечують з’єднання між двома 

ідеально співвісними валами. Фланцеві 

жорсткі муфти складаються з двох 

фланців, з’єднаних болтами, і мають 

конічний отвір для втулок TAPER-LOCK - 

для зручного монтажу/демонтажу.

Аксиально розділені для затиску на валах 

однакового діаметра і скріплені болтами. 

Муфта має суцільний шпоночний паз 

по всій довжині і є швидкою і легкою в 

монтажі/демонтажі.

Простий і ефективний захист вашого 

редуктора від перевантаження. За 

допомогою звичайних гайкових ключів 

муфта легко «програмується» на 

потрібний рівень крутного моменту, 

перевищення якого має викликати 

проковзування та таким чином захищати 

редуктор і інші компоненти в трансмісії. 

Після усунення перевантаження муфта 

автоматично підхоплює навантаження.

Передає крутний момент через дві 

ступиці за допомогою загартованих 

зубців зірочки і подвійного роликового 

ланцюга.  Завдяки зазорам між ланцюгом 

і зубцями зірочки муфта допускає 

зміщення: кутове - до 2 °, паралельне - до 

0,38 мм і осьове - до 7,62 мм. Алюмінієві 

кришки з еластомерним ущільненням 

містять мастило і захищають ланцюг 

і зубці від механічних пошкоджень і 

корозії.

Універсальна металева муфта з мастилом 

та змієвидним металевим пружнім 

елементом. Ідеальний варіант, коли 

є потреба в великому номінальному 

діаметрі отвору та у передачі великого 

крутного моменту (стандартна серія – 

до 186417 Нм, серія S – до 800000 Нм). 

При цьому компенсація неспіввісності та 

вібрації співставна з пружними муфтами.

Зубчата муфта DGF

Муфта Para-Flex® 

Муфта Dodge Raptor 

Глуха муфта DM 

Гідромуфта 

Жорсткі муфти

Муфта Dodge Torque-Tamer 

Ланцюгова муфта 

Муфта Grid-Lign® 

Ребристі жорсткі муфти 



Найбільш універсальне рішення. Ви 

завжди зможете підібрати оптимальний 

варіант з наявного асортименту на 

складі.

Здатні амортизувати помірні ударні 

навантаження і погашати невеликі 

вібрації. Не потребують технічного 

обслуговування, легкий монтаж-

демонтаж.

Відмінно погашають вібрації та ударні 

навантаження і відмінно пристосовуються 

до порушень співвісності. Висока 

швидкість обертання.

Здатні передавати більш високі обертові 

моменти, ніж самі вали, тому вони 

ідеально підходять для конструкцій з 

дуже великими обертовими моментами.

Висока швидкість обертання, висока 

продуктивність.

Низька швидкість обертання, здатні 

компенсувати радіальну, кутову та 

осьову неспіввісність.

FRC муфти

Кулачкова муфта

Гнучкі муфти типу FLEX

Ланцюгові муфти

Муфти з металевим

пружним елементом

Зубчаті муфти

Муфти передачі потужності

Обгонні муфти  (муфти вільного ходу)

МУФТИ Stieber

МУФТИ GMN

МУФТИ Ringspann

МУФТИ INA (Schaeffl  er Group)

Надійні і перевірені рішення від німецької компнанії GMN:

• Максимальний крутний момент в мінімальному просторі

• Надзвичайно висока частота обертання

• Висока точність і надійність

• Мінімальна затримка – завдяки малому куту скручування

• Мінімальний масовий момент інерції

• Однорідний розподіл навантаження

Stieber  - компанія з майже столітньою історією. Все виробництво 

здійснюється в Німеччині. Спеціалізується на розробці і 

виробництві обгонних муфт та стопорів зворотнього руху, 

які передають крутний момент за рахунок тертя. Розробляє 

та проектує найбільші в світі стопори зворотного рухи, які 

використовуються в найбільш складних умовах.

• Високі крутні моменти в одну сторону при особливо 

компактних радіальних розмірах

• Висока точність комутації – завдяки окремій пружині для 

кожного голчатого ролика, які забезпечують постійний 

контакт між валом, голчатим роликом та блокуючим 

виступом в зовнішньому кільці

• Низький момент тертя вільного ходу

Компанія Ringspann розробляє та виготовляє: 

• Стопори зворотного руху низької швидкості

• Комплексні обгонні муфти

• Корпусні обгонні муфти

• Базові / інтегровані / вбудовані муфти вільного ходу

• Блокатор моменту навантаження
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Паси MEGADYNE LINEA-X.  Особливий склад матеріалу і 

спеціальна технологія виробництва забезпечують поперечну 

жорсткість, зберігаючи при цьому поздовжню гнучкість і 

стабільність руху.

Робоча температура -30°C/+80°C.

Шевронна зубчаста передача CONTI® SILENTSYNC

Для самоцентрування на шківу.

Розроблена для зниження шуму і вібрації. Відмінний вибір для 

горизонтальних приводів.

Робочі температури від -30°С до +130°С.

Паси CONTI®V FO PIONEER. Високоміцний клиновий пас, 

виготовлений з підвищеною поперечною жорсткістю для 

рівномірної передачі потужності і збільшення плавності 

ходу. Можливість використання ремінних передач в діапазонах 

-40°C to +130°C. Не потребують обслуговування.

Зубчасті паси для синхронної передачі. 

Метричні і дюймові.

На наших складах знаходиться великий асортимент різних приводних пасів та шківів  - під різні завдання. Завдяки цьому ви маєте 

доступ як до стандартних типів ремінних передач, так і до спеціальних розробок та розмірів. Наші спеціалісти допоможуть вам 

підібрати оптимальне рішення з врахуванням умов експлуатації та інших факторів. Нижче наведені лише деякі з рішень:

Ремінні передачі

MEGADYNE LINEA-X

CONTI® SILENTSYNC

CONTI®V FO PIONEER

12



Optibelt RED POWER 3 S=C Plus Optibelt BLUE POWER

Розроблені спеціально для роботи в надважких умовах. 

Передають до 50% більше потужності в порівнянні зі 

звичайними пасами.  

НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ, так як не потребують 

подальшого натягу в процесі експлуатації (за умови 

правильного монтажу).

Діапазон робочих температур: від – 30°С до +100 °С.

Паси для передачі великих навантажень і роботи з частими перевантаженнями. Оптимальне співвідношення «експлуатаційні 

якості/ціна».

Вузькоклинові паси з арамідним кордом для передачі великої 

потужності. Показники передачі потужності більші в понад 

2 рази в порівнянні зі звичайними пасами. Високий рівень 

міцності при розтягненні. Підвищена хімічна стійкість. У 

порівнянні з вузькоклиновими пасами з кордом з поліестру, 

передають гранично вищі дотичні сили, моменти та потужність.

Універсальне рішення для проблемних, перевантажених 

приводів: в багато разів збільшений термін експлуатації 

і знижена потреба в техобслуговуванні.

Шківи передають момент обертання за допомогою клинових або зубчатих пасів. Бувають двох основних типів: під втулку і під 

розточку. Перевагами шківів під втулку є:

- Зміна посадочного діаметру шківа. Можливість швидкої зміни посадочного діаметру шківа на вал за допомогою заміни втулки;

- Ремонт. Можливість відновлення працездатності шківа, втраченої внаслідок його пошкодження в місці посадки на вал (яке 

схильне до підвищеного механічного зносу), шляхом заміни втулки.

Шківи під розточку мають пілотний отвір в центрі шківа, який розточується кінцевим споживачем до необхідного йому 

посадкового діаметру на вал. Для розточування отвору необхідне спеціалізоване обладнання.

Ремінні передачі

Клинові та зубчаті шківи

HARVEST BELTS ® FARM BELT ®

ціалізоване обладнання.
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Три основні типи:

• Цілісні зірочки зі сталі або чавуну

• Роздільні зірочки (складається з двох частин)

• Зірочки з болтовими сегментами

Конвеєрні ланцюги

Зірочки для конвеєрних ланцюгів 

Використовуючи наш широкий асортимент  та досвід наших 

менеджерів, ви зможете підібрати конвеєрний ланцюг в 

потрібному виконанні та з необхідними вам експлуатаційними 

характеристиками.

Матеріал:  сталь, в т.ч. нержавіюча, нікельована, оцинкована 

Виробники: Challenge, Renold, Rexnord, SKF.

Пропонуємо асортимент стандартних тягових ланцюгів:

FV згідно DIN 8165

М згідно DIN 8167, ISO 1977 і ČSN 26 0401, 

SMS згідно шведському стандарту SMS 1698 

BS згідно британському стандарту BS 4116/4.

Також постачаємо:

• ланцюги елеваторів з атачментами  для переміщення 

продукції

• ланцюги для заборних станцій

Можливість виготовлення із стандартних ланцюгів ланцюгів 

з атачментами для переміщення продуктів ( за наданим 

кресленням).

Відновлення і ремонт елементів ланцюгів

Пропонуємо широкий асортимент зірочок  для конвеєрних 

ланцюгів виробництва Renold, Challenge. Матеріал: чавун та 

сталь. Зірочки можуть поставлятися із отвором під розточку або 

отвором зі шпонкою, конічним отвором для фіксації конічними 

втулками, втулок з підшипниками для вільного обертання та 

інші.

ЛАНЦЮГИ ДЛЯ РОБОТИ В ОСОБЛИВО 

ВАЖКИХ УМОВАХ



Транспортерні стрічки (ПВХ, поліуретан)

Завдяки особливій структурі покриттів, різноманіттю 

текстильних основ із 100% поліестеру, та складу сумішей, що 

використовуються для виготовлення покриттів, стрічки дають 

оптимальне зчеплення з виробами, які обробляються на будь-

яких етапах виробництва.

Серія Е – забезпечують стійку антистатичність покриттів 

згідно норм DIN-ISO-AFNOR – обов’язкова умова для роботи 

у вибухонебезпечних умовах, таких як виробництво цукру та 

складування злаків.

Серія F – придатні для контакту з харчовими продуктами будь-

якого типу відповідно до нормативів FDA. Застосовуються як 

похилі стрічкові транспортери для жирної і масляної продукції.

Стикування конвеєрних стрічок

Аксесуари до конвеєрних стрічок

Стикування конвеєрних стрічок вимагає достатніх навиків – від цього 

залежить термін експлуатації стрічки. Компанія Галпідшипник надає послуги з 

професійного виконання стикування конвеєрної стрічки і плоских пасів, а також 

виконує гарантійне і післягарантійне обслуговування з’єднаної транспортерної 

стрічки.

• направляючі профілі з ПВХ та поліуретану різних видів, форм та кольорів

• спеціальні обмежуючі бурти, які не дозволяють продукції виходити за межі транспортерної стрічки

• спеціальні гофровані бурти та перегородки з різних матеріалів для транспортування різноманітних дрібних та сипучих матеріалів

Розроблені для роботи в підйомно-транспортному обладнанні 

в найбільш складних умовах.

Барабани елеваторів 

• можлива конструкція з одним чи двома дисками

• резинова футировка Holz чи HOLZ SOF типу 5, наноситься 

методом холодної вулканізації товщиною до 25 мм з резини 

SBR чи FOS (вогнетривка, маслостійка, стійка до статичної 

електрики)

• перевищує показники для натягу за стандартами СЕМА 

до  61 кН/м 

• варіанти ступиці – НЕ чи ХТ
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Інструменти

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖУ

• Набори інструментів для монтажу

• Ключі для стопорних гайок: накидні, ударні, торцеві, 

   універсальні.

• Комплекти щупів для перевірки зазорів в підшипниках.

• Захвати для переміщення підшипників.

• Індукційні нагрівачі.

• Електрична плитка для нагрівання підшипників.

• Теплозахисні рукавички.

• Монтажна паста для запобігання фретинг-корозії.

• Набори інструментів для демонтажу

• Механічні знімачі для зовнішнього демонтажу

• Універсальні знімачі для зовнішнього/внутрішнього захвату.

• Гідравлічні знімачі.

• Набори гідравлічних знімачів.

• Набори для демонтажу з глухих отворів.

• Набори інерційних знімачів з цанговим захватом.

• Багатофункціональні набори (TMMK).
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Інструменти

ДІАГНОСТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ГІДРАВЛІЧНІ ПРИСТРОЇ

• Гідравлічні пристрої для монтажу/демонтажу методом    гідророзпору.

• Програмне забезпечення для гідравлічного монтажу.

• Гідравлічні пристрої для точного монтажу.

• Гідравлічні насоси.

• Гідравлічні гайки.

• Гвинтові інжектори.

• Трубопроводи високого тиску.

• Манометри.

• Штуцери та перехідники для з’єднання гідравлічних пристроїв.

• Інфрачервоні термометри

• Термопари

• Термокамери

• Термографи

• Тепловізори

• Тахометри

• Електронні стетоскопи

• Ендоскопи з функціями фото та відео

• Стробоскопи

• Пристрої для контролю стану рідких та пластичних мастил

• Пристрої для вимірювання звуку (наприклад, виявлення 

  витоку газу, коронуючих розрядів, інших пошкоджень)

• Детектори електричних розрядів

• Універсальні діагностичні пристрії CMAK 100-SL

• Універсальні діагностичні набори

• Прилади для вібродіагностики

• Прилади для вивірки співвісності валів, центрування, 

  балансування

• Набори каліброваних пластин

• Гідравлічні масла
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Вібродіагностика – метод неруйнівного контролю, що здійснюється без зупинки обладнання та потребує незначних часових 

витрат. Суть методу полягає у використанні параметрів вібрації, яка виникає внаслідок роботи обладнання. Він дозволяє: 

• аналізувати та оцінювати загальний стан досліджуваного механізму;

• знаходити та ідентифікувати дефект на початковій стадії в момент його «зародження»;

• складати реалістичний прогноз розвитку дефекту в часі.

Для збору та аналізу зібраної інформації наші інженери використовують портативні аналізатори даних SKF Microlog, FAG Detecor та 

відповідне програмне забезпечення.

ТД «Галпідшипник» - сертифікований партнер SKF з технічного обслуговування. Наші інженери постійно проходять курси навчання 

з надання спеціалізованих послуг, використовують найсучасніше апаратне та програмне забезпечення в сфері надійності 

обладнання. Володіючи багаторічним досвідом, знаннями та всім необхідним обладнанням, вони здатні зазирнути всередину 

вашого працюючого обладнання та знайти додаткові можливості економії та оптимізації витрат.

Технічні Центри, створені на базі компанії Галпідшипник, надають наступні послуги:

ВІБРОДІАГНОСТИКА ТА МОНІТОРИНГ СТАНУ МАШИН

ТД "ГалПідшипник"
SKF Certified Maintenance Partner

Послуги Технічних центрів
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Послуги Технічних центрів

Надання обладнання в оренду
з виїздом технічного спеціаліста

Сучасне обладнання вимагає максимальної точності геометричних параметрів їх деталей, механізмів та агрегатів. Недостатнє 

вивірення обладнання призводить до підвищеного рівня вібрації, збільшення енергоспоживання, руйнування підшипників та 

валів, протікання ущільнень та багатьох інших небажаних наслідків.. 

Інженери нашого Технічного центру виконують наступні роботи:

• центрування ланцюгових передач та шківів (клинопасових, зубчастопасових, плоскопасових) та контроль натягу пасів;

• центрування валів горизонтальних і вертикальних машин з фланцевим кріпленням та валами карданних передач;

• центрування групи послідовно розташованих машин, вимірювання геометрії: паралельність, прямолінійність, площинність;

• вимірювання горизонтальності-вертикальності валів та балок;

• одноплощинне балансування (консольного типу);

• двоплощинне балансування (довгих роторів).
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ЛАЗЕРНА ВИВІРКА ОБЛАДНАННЯ

Для ефективного монтажу/демонтажу підшипників, зірочок,  

шківів, зубчастих коліс, а особливо для монтажу/ демонтажу 

великогабаритних компонентів, пропонуємо в оренду  

гідравлічні та механічні знімачі, знімачі з внутрішнім та зовнішнім 

захватом та для глухих отворів,  індукційні нагрівачі, накидні 

ключі, нутроміри, мікрометри та інше обладнання, без якого  

іноді неможливий правильний монтаж/демонтаж.

Вібродіагностика та інші послуги наших технічних центрів – це те, що потрібно на Вашому підприємстві для:

• Скорочення до мінімуму ймовірності раптової аварії обладнання

• Проведення ремонту тільки того обладнання, яке цього дійсно потребує (перейти від системи планово-попереджувальних 

ремонтів до обслуговування за станом)

• Правильного вибору необхідних ремонтних робіт, завдяки визначенню причин підвищеної вібрації обладнання

• Збільшенню міжремонтного інтервалу

• Оптимізації ремонтного бюджету.
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Компанія Галпідшипник – один з основних постачальників запчастин та 
комплектуючих для промисловості та сільського господарства на 
ринках України та Республіки Молдова. Компанія співпрацює з 
лідерами світового виробництва запчастин та комплектуючих, 
дистриб’юторські контракти з якими гарантують нашими клієнтам лише 
найкращі якість та ціни на продукцію. А мультибрендовість компанії 
надає їм можливість обрати оптимальний для себе продукт серед 
багатьох варіантів. 
Бажаючи бути ближчими до своїх клієнтів, а також з метою покращення 
логістики, ми створили розгалужену систему філій та складів, що 
дозволяє нам доставляти продукцію по Україні в межах однієї доби. 
Також компанія Галпідшипник відкрила чотири Технічні центри та 
власний цех з виготовлення транспортерних стрічок (в партнерстві та з 
матеріалу італійського виробника Sampla, корпорація AMMEGA). 

Продукція, яку ми пропонуємо:
- Редуктори і мотор-редуктори
- Муфти та механізми з’єднання валів
- Підшипники, підшипникові вузли та корпусні елементи
- Привідні паси та шківи
- Ланцюги (в т.ч. конвеєрні) та зірочки
- Конвеєрні (транспортерні) стрічки
- Барабани елеваторів
- Компоненти і системи лінійного переміщення
- Механічні ущільнення
- Технічні ущільнення і набивки
- Мастильні матеріали та системи змащування
- Інструмент для монтажу-демонтажу підшипників
- Контрольно-вимірювальні прилади та системи моніторингу

Послуги наших Технічних центрів:
- Вібродіагностика та моніторинг стану машин
- Лазерна вивірка обладнання
- Сервісне обслуговування та діагностика підшипникових вузлів

Послуги по виготовленню стрічок:
- з'єднання конвеєрних стрічок методом гарячої спайки 
- з'єднання конвеєрних стрічок металічними замками
- нанесення поздовжних направляючих на стрічку – для самоцентрування
- встановлення, гарантійне і післягарантійне обслуговування стрічки
- виготовлення (нарізка та спайка) пасів – плоских, круглих, зубчатих 
поліуретанових

 

galp.com.ua

79035, Львів, вул. Зелена, 238-з     тел./факс: (032) 297-65-66, 297-01-93
04080, Київ, вул. Кирилівська, 69-Б    тел./факс: (044) 501-28-28, 451-85-10
69068, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8     тел./факс: (061) 213-91-26, 213-90-03
65013, Одеса, вул. Миколаївська дорога, 140    тел./факс: (048) 717-44-31, 717-44-32
61177, Харків, вул. Залютинська, 10     тел./факс: (057) 777-66-33, 777-65-79
21012, Вінниця, вул. Данила Нечая, 65, оф. 405   тел./факс: (0432) 68-79-81
25014, Кропивницький, пр. Інженерів, 8, оф. 303  тел./факс: (0522) 35-76-77, 35-76-88
58001, Чернівці, вул. Героїв Майдану, 33    тел./факс: (0372) 55-94-13
33009, Рівне, вул. Млинівська, 3а    тел./факс: (0362) 682-682

Дистрибютор провідних
світових виробників:




