Bælge

Vi kan tilbyde et stort standardprogram med hundredvis af forskellige dimensioner af bælge.
Har du specielle ønsker inden for
mål, materiale, design og farver,
så fremstiller vi også bælge efter
nærmere specifikationer – med
lave værktøjsudgifter og kort
leveringstid.

I dag omfatter produktprogrammet følgende:
• molerit® Foldebælge
• Gummiskivebælge
• Vangebeskyttere, foldeskørter
og kassebælge
• Bælge i Neoprengummi

Bælgene kan fremstilles i mange
materialer f.eks. gummi og
gummi med væv, læder, molerit®,
kunststoffer, PTFE samt Darlyn
(PTFE med glasvæv).
Vi repræsenterer Möller Werke
GmbH fra Tyskland, som har
over 200 års erfaring på området.
Tilsammen udgør vi en stærk
konstellation, når du skal vælge
bælge, og det kan betale sig at
tage os med på råd allerede i
projekt- og konstruktionsfasen.
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Bælge
f.eks. løfte- og handicapudstyr
eller som afdækning af ledninger
og maskindele af designmæssige årsager.
Til beskyttelse mod lys og støv i
f.eks. kameraer og kopimaskiner,
kan vi levere de rigtige flerkantsbælge.
Fås i materialer som:
PUR, Nomex, PUR-PTFE,
BM-Nomex samt Pyromex.

Bælgene kan fremstilles i komplicerede, geometriske forme,
sammensvejses i flere dele til kun
et emne, isættes lynlås, støtteringe m.m. - vi kan endda konstruere en formdel med forskellige materialehårdheder i definerede zoner. Du bestemmer derfor
selv resultatet af dine molerit®
bælge, idet design og farver
nærmest er ubegrænsede.

Gummiskivebælge
Vi kan tilbyde et stort udvalg af
standarddimensioner inden for
cylindriske gummiskivebælge.
Gummiskivebælge fylder meget
lidt sammenfoldet i forhold
til den udtrækslængde der
kan opnås – d.v.s. forskellen
mellem maksimumlængde og
munimumlængde er stor.
Firkantede, ovale og mere specielle dimensioner, i flere forskellige gummikvaliteter fremstilles
efter opgave. Som endebefæstigelse kan vælges mellem krave,
flange eller en kombination af
begge dele.
Vangebeskyttere, foldeskørter og kassebælge
Anvendes som sikkerhedsafskærmning til beskyttelse af maskinoperatører og brugere af
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molerit® Foldebælge
molerit® er et unikt termoplastisk
materiale med gummilignende
egenskaber og god kemikaliebestandighed.
Bælgene fremstilles ved dypning
i stedet for formstøbning, hvilket
reducerer værktøjsudgifterne
væsentligt. Dette bevirker, at
bælgene er uhyre konkurrencedygtige – selv ved seriestørrelser
på kun 5 stk.

Bælge du selv kan vælge
Vi kan tilbyde cylindriske foldebælge i Neoprengummi i forskellige dimensioner og længder, di
rekte fra lager med levering fra
dag til dag. Du kan selv tilpasse
bælgen til netop dit behov, f.eks.
klippe i den for at gøre den kortere eller samle to bælge med
en nylonring for at gøre den
længere – en hurtig og fleksibel
løsning.

