KOPPELINGEN EN REMMEN VOOR

POMPEN EN COMPRESSOREN

OUR BEST
TECHNOLOGY
IS HUMAN
Technologie is de basis van ons werk.
Toch zijn we er daarmee nog niet.
Het gaat er vooral om wat je ermee doet.
En dat blijft mensenwerk.
Natuurlijk biedt technologie volop mogelijkheden, maar het
menselijk inlevingsvermogen biedt de oplossing op maat die
u zoekt. Om die reden richt European Transmission Company
zich niet alleen op technologie, maar vooral op het creëren van
meerwaarde. Ons onderscheidend vermogen is dat we ons in
kunnen leven in uw situatie.

Wij kennen uw markt
Pompen en compressoren zijn onmisbare schakels in veel
bedrijfsprocessen. Wij bieden u de tools waarmee u het rendement
krijgt wat u nodig heeft voor succes. Verlaag de kosten en
optimaliseer uw efficiency op inbouwruimte, onderhoud en
bedrijfszekerheid. Uw applicatie verdient de beste prestaties.
Ontdek nu hoe.

KOPPELINGEN EN REMMEN VOOR

POMPEN EN COMPRESSOREN

HKK
Een perfecte balans tussen kracht en

• Elastische koppeling

elasticiteit brengt uw systeem op een hoger

• Koppelbereik 10 - 7.500 Nm

niveau. De HKK elastische klauwkoppeling

• Torsie flexibel

is de standaard. Volledig machinaal bewerkt

• Doorslagzeker

in combinatie met verschillende mogelijke

• Reduceert vibraties

hardheden van elementen staan voor een

• Axiaal steekbaar

langere levensduur.

HNX
Lage initiële kosten, korte inbouwmaten en

• Elastische koppeling

verkrijgbaar met populaire DBSE maten. De

• Koppelbereik 19 - 3.900 Nm

populaire HNX elastische klauwkoppeling is

• Torsie flexibel

ontworpen als een modulair systeem waardoor

• Doorslagzeker

diverse uitvoeringen snel en eenvoudig zijn

• Reduceert vibraties

samen te stellen.

• Axiaal steekbaar

De eenvoudigste manier om hoge koppels

• Flexibele koppeling

te combineren met kleine inbouwmaten en

• Dubbel cardanisch

daarbij axiale-, radiale- en hoekfouten te

• Koppelbereik 10 – 2.500 Nm

compenseren. De HBX boogtandkoppeling

• Gebogen vertanding

heeft een dubbel cardanische werking en

• Hoge torsie stijfheid

wordt veelvuldig toegepast bij pompen met

• Onderhoudsvrij

HBX

conische assen.

HGK
Uitstekende resonantie dempende

• Elastische koppeling

eigenschappen en een axiaal begrensde

• Koppelbereik 45 – 169.400 Nm

marge. De HGK gridkoppeling is volledig van

• Niet doorslagzeker

staal en daarmee goed inzetbaar bij hoge

• Reduceert vibraties

temperaturen.

Dura-Flex
Superieure eigenschappen bij blootstelling

• Elastische koppeling

aan chemische-, dynamische- en

• Koppelbereik 22 – 4.463 Nm

verweringsomstandigheden. De Dura-Flex

• Niet doorslagzeker

bandkoppeling heeft een uniek lichtgewicht

• Reduceert vibraties

axiaal demontabel polyurethaan element, die

• Onderhoudsvrij

schokken en torsietrillingen absorbeert en zo
onderhoud en stilstand minimaliseert.

Sure-Flex
Ongeëvenaarde torsie, hoek, parallel en axiaal

• Elastische koppeling

absorptievermogen voor schokken, vibraties

• Koppelbereik 6,8 – 8.189 Nm

en uitlijning. De Sure-Flex is een elastische

• Niet doorslagzeker

koppeling verkrijgbaar met EPDM, Neoprene

• Reduceert vibraties

en Hytrel elementen en met gebruikelijke

• Onderhoudsvrij

DBSE maten om aan elke gewenste
configuratie te voldoen.

ELCO
Geproduceerd met de modernste technologie

• Elastische koppeling

en de rijke ervaring van de fabriek. De ELCO

• Koppelbereik 180 – 54.000 Nm

pennenkoppeling absorbeert schokken,

• Niet doorslagzeker

onderdrukt trillingen en vangt radiaal- en

• Reduceert vibraties

hoekfouten op.

• Onderhoudsvrij

De nieuwe generatie voor lange levensduur

• Flexibele koppeling

zonder onderhoud of smering en inzetbaar

• Volgens API 610 en API 671

voor ruim bereik van temperaturen en

• Koppelbereik 60 – 13.000 Nm

snelheden. De HDC lamellenkoppeling staat

• Torsie stijf

voor een perfecte balans van standaard DBSE

• Spelingsvrij

uitvoeringen en specialistische ontwerpen voor

• Onderhoudsvrij

HDC

al uw specifieke wensen.

HEM
Geavanceerde technieken brengen meer

• Koppelbereik 7,5 – 173.000 Nm

innovatieve en kosteneffectieve oplossingen

• Gecontroleerde koppelbeheersing

voor uw geld. De gespecialiseerde productlijn

• Verkrijgbaar in vele voltages

HEM bevat elektromagnetische remmen,

• Hoge warmte capaciteit

power take-off (PTO) koppelingen, veerdruk

• Snelle reactietijd

belaste remmen, pneumatische remmen en

• Onderhoudsvriendelijk

hydraulische remmen waar bedrijfszekerheid
en veiligheid de hoogste prioriteit krijgen.

WAT WIJ VOOR U KUNNEN
BETEKENEN
Productkennis
Elke vraagstuk heeft snel een juist antwoord nodig. Dat begrijpen wij bij European
Transmission Company. De juiste koppeling of rem is van invloed op de levensduur
en de bedrijfskosten van uw systeem. Daarom werkt aan elk vraagstuk een team
van experts.

Wat u ook maar nodig heeft
Het uitgebreide assortiment koppelingen en remmen en de diversiteit daarvan,
is een verzekering voor de allerbeste verbinding van uw pomp of compressor.

Documentatie voor uw gemak
We begrijpen dat het u niet alleen om onze producten gaat, maar ook om ze op
de best mogelijke manier te gebruiken. Daarom wordt u altijd voorzien van de
juiste documentatie, tekeningen, handleidingen en voorschriften.

Rechtstreeks uit ons magazijn
European Transmission Company heeft alle producten die u nodig heeft
en we leveren direct vanuit ons eigen magazijn. Met onze flexibiliteit en
leverbetrouwbaarheid zorgen wij voor een perfecte afstemming op uw
bedrijfsprocessen om de bedrijfszekerheid altijd voorop te zetten.

Partner van de beste merken
Wij zijn erg trots dat de beste merken in de markt European Transmission
Company hebben gekozen als officiële distributeur. Elke dag bewijzen wij ons als
waardig partner en bieden u de ondersteuning die u nodig heeft.

De techniek achter kwaliteit
Onze producten, ideeën en experts hebben één ding gemeen: de best mogelijke
kwaliteit die u zich maar kunt wensen. Het komt tot uiting in alles wat we doen.

Over European Transmission Company
European Transmission Company is een jong dynamisch bedrijf dat vanuit
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AZ Hollink in 2012 is opgericht. Met de jaren lange ervaring en inmiddels
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de klant de passende oplossing heeft. European Transmission Company

uitzonderlijke ideeën en producten voorzien we in oplossingen waar anderen
nooit aan zouden denken en daar zijn we trots op. We zijn pas tevreden als
is onderdeel van de AZ Hollink Group, een internationale groep bedrijven
gespecialiseerd in mechanische aandrijftechniek voor Europa en Afrika.

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Alle inhoud (logo, tekst, gegevens, afbeeldingen en foto’s) mogen niet gereproduceerd, gekopieerd, overgedragen of gemanipuleerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de AZ Hollink Group.
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