Gearmotorer og
transmissionskomponenter
Innovation og knowhow er vores styrke

Lind Jacobsen & Co. A/S

Standardgear

Snekkegear Strong-serien

Vores program består dels af
egenproducerede gear i Strongserien samt en række transmissionskomponenter som vi forhandler.
Stronggearene består af snekkegear, tandhjulsgear og vinkeltandhjulsgear. Alle geartyper kan leveres
med og uden motorer, bremser,
encodere, koblinger m.m.
Strongserien er kendetegnet ved
høj kvalitet, høj virkningsgrad, lavt
slør, støjsvag drift samt robust,
kompakt og hygiejnisk design.

Tandhjulsgear Strong-serien

Kundetilpassede gear
Vores tekniske knowhow og fleksible
produktionsapparat betyder, at vi har
stor kompetence i kundetilpasning af
Strongserien eksempelvis med specielle flanger eller aksler. Derudover
udvikler vi også specialgear, som er
konstrueret og dimensioneret præcist
til opgaven.

Vinkeltandhjulsgear Strong-serien

Alle komponenter lagerføres eller
produceres til hurtig levering.

Agenturvarer

AC-, DC- og servomotorer

Vi forhandler og lagerfører ACmotorer, DC-motorer, servomotorer,
encodere, elektromagnetiske bremser og koblinger, elektromagnetiske
træk/trykmagneter, vibratorer, koblinger, spændbøsninger, friløbslejer,
tilbageløbslejer, kardanled m.m.
Produkterne leveres sammen med
vores gearprodukter eller som
separate komponenter.

Rustfrie AC- og servomotorer

AXO tandkoblinger

Fleksible og slørfrie fjederkoblinger

Koblinger
Ud over vores egenproducerede
AXO tandkoblinger, forhandler vi
en række kvalitetskoblinger til forskellige formål.
Vi lagerfører et stort sortiment af
fleksible og slørfrie fjederkoblinger,
elastiske koblinger, tandkoblinger,
sikkerhedskoblinger, udrykkerkoblinger, bælgkoblinger, muffekoblinger m.m.
Mange af koblingerne kan leveres i
rustfrie udførelser.

Fleksible koblinger

Sikkerhedskoblinger

Spændbøsninger

Fleksible og elastiske koblinger

Slørfrie bælgkoblinger

Friløbs- og tilbageløbslejer

Spændbøsninger,
friløbslejer og
tilbageløbslejer
Vi forhandler og lagerfører spændbøsninger og krympenav til mange
formål og har derudover et meget
stort sortiment af friløbslejer og
tilbageløbslejer med utallige anvendelsesmuligheder.
Spændbøsningerne kan leveres i
rustfrie udførelser. Friløbs- og tilbageløbslejer kan leveres rustfrie på
forespørgsel.

Transmissionsløsninger

En sikker partner med fokus på service

Lind Jacobsen & Co. A/S udvikler og designer samlede transmissionsløsninger i et tæt samarbejde med din virksomhed.
Derfor forhandler og lagerfører vi en lang række kvalitetsprodukter af anerkendte fabrikater, som naturligt anvendes i transmissionsløsninger med vores egenproducerede Stronggear.

Lind Jacobsen & Co. A/S har siden 1960 produceret Stronggear og står i dag som en af de førende virksomheder inden
for udvikling, produktion og leverancer af gear, gearmotorer,
specialgear samt komplette transmissionsløsninger.

Lind Jacobsen & Co. A/S står for driftssikre transmissionsløsninger til bl.a. fødevareindustrien, medicinalindustrien, trykkerimaskiner, intern/ekstern transport, lifte, døre og porte.

Vi er certificeret iht. DS/EN ISO 9001:2008. Hovedparten af
vores produkter er godkendt til zone 2 og 22 iht. Atex-direktivet.
Produkter til zone 1 og 21 leveres efter opgave.
Kombinationen af innovation, knowhow, højteknologisk
produktionsapparat og vores fokus på kundekrav gør os
til en kompetent partner. Vi prioriterer altid at have korte
respons- og leveringstider samt at yde et højt og kvalificeret
serviceniveau.

Elektromagnetiske træk/trykmagneter og vibratorer

Kardanled

Elektromagnetiske bremser og koblinger

Vinkelgear
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Εncodere

Copyright © 2009 Lind Jacobsen & Co. A/S.

Lind Jacobsen & Co. A/S

Lind Jacobsen & Co. A/S
Niels Bohrs Vej 47
DK-8660 Skanderborg
Denmark

Phone :
+45 87 40 80 90
Telefax :
+45 87 40 80 81
E-mail : strong@lind-jacobsen.dk
Website:
www.lind-jacobsen.dk

Bankers
: Sydbank A/S
IBAN No.
: DK1071100000112698
BIC (SWIFT) : SYBKDK22
Export VAT No. : DK 10166470

PB-LJ 03.09 DK

Alle produktrettigheder er forbeholdt Lind Jacobsen & Co. A/S.
Alle data, illustrationer, fotos, tegninger og udsagn er kun til generel
information og kan ændres uden varsel, og skal ikke opfattes som
garanti eller retsgyldige forpligtelser.

