FŐ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

KEVERÉSTECHNIKA ÜZLETÁG, TERVEZŐIRODA:
1107 BUDAPEST, CEGLÉDI ÚT 30.
TEL.: (+36)1-347-0682, FAX: (+36)1-347-0683
E-MAIL: INFO@CHEMPLEX.HU,
WWW.CHEMPLEX.HU, WWW.KEVEROGEP.HU

• Mechanika-elektromechanika
(autómosók, szivattyúk, sorompók
és automata ajtók, elektromos megszakítók)
• Kerámiaipar (kemencék, prések)
• Élelmiszeripar, mezőgazdaság, borászat
• Fa-, üveg- és márványmegmunkálás
• Csomagolástechnika és palackozástechnika
• Textilgyártás, bőripar, cipőgyártás
• Szállítmányozás, logisztika
• Épületgépészet
• Malomipar, állattenyésztés, növénytermesztés
• Vas-, acélipar, fémmegmunkálás
• Bányászat és cementgyártás
• Energetika (napenergia, nukleáris energia,
biomassza, szélenergia)
• Szórakoztatóipar
(színházak, vidámparkok, automata játékok)

MAIN FIELDS OF APPLICATIONS

• Ceramic industry (oven, press feeding systems)
• Wood, marble, glass industry
• Packaging & bottling industry
• Textile, shoe, leather industry
• Transport, logistic industry
• Construction industry
• Milling, animal husbandry, botany/flower industry
• Machine tools & steel industry
• Mining, quarry, cement industry

• Papír- és nyomdaipar

• Energy industry (solar, nuclear, biomass, wind)

• Műanyag- és gumigyártás

• Amusement industry
(theater, leisure park, fun fair rides)

• Mérnöki és konzultációs irodák

GEARED MOTORS

• Food, farming, oenology industry

• Vegyipar és gyógyszergyártás

• Telekommunikáció technika
(műholdirányítás, katonai radarok)

HAJTÓMŰ ÜZLETÁG, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS RAKTÁR:
5100 JÁSZBERÉNY, IPARTELEP ÚT 13.
TEL.: (+36)57-515-755, FAX: (+36)57-515-756
E-MAIL: HAJTOMU@CHEMPLEX.HU,
WWW.CHEMPLEX.HU

• Mechanical-electromechanical industry
(car washing, pump, barrier & automatic door,
circuit breakers)

HAJTÓMŰVES MOTOROK

• Chemical & pharmaceuticals industry
• Paper & printing industry
• Plastic & rubber industry
• Telecommunications industry
(satellite orientation systems, military radar)
• Engineering and consultant company

MIÉRT VÁLASSZON BENNÜNKET?
•
•
•
•
•

AJÁNLAT 24 ÓRÁN BELÜL
TÖBB MINT 3000 FÉLE TERMÉK MAGYARORSZÁGI RAKTÁRUNKON
RAKTÁRRÓL A MEGRENDELÉS NAPJÁN ELINDUL A SZÁLLÍTÁS
GARANCIÁLIS KÉRDÉSEKBEN 24 ÓRÁN BELÜL MEGKEZDJÜK AZ INTÉZKEDÉST
EGYEDÜLÁLLÓ ONLINE TÁMOGATÁS PRÉMIUM HAJTÓMŰ WEBÁRUHÁZUNKBÓL

www.chemplex.hu
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ALUMÍNIUM SOROZAT
ALUMINIUM SERIES
A CHEMPLEX
Ön megbízható fogaskerekes hajtástechnikai alkatrészek iránt érdeklődik? Hagyjon fel a keresgéléssel: a Chemplexben megtalálta
partnerét!
Cégünk 2003 óta van jelen a hazai erőátviteli piacon, egyre jelentősebb pozícióban, amelyet a minőségi termékek kínálatának, a
páratlan terméktámogatásnak és az önfejlesztő törekvésünknek
köszönhetünk. Célunk, hogy minden nap jobbá váljunk és egyre
több ügyfélnek nyújtsunk napról napra minőségi támogatást! Ennek érdekében folyamatosan figyeljük és követjük az iparági trendeket és beszállítóinktól is ugyanezt várjuk el. Termékpalettánk a
leggyakrabban használt fogaskerekes hajtóművektől (pl. csiga-,
kúp- és homlokkerekes hajtások) az egyenes vonalú mozgásokon
át (elektromos munkahenger, golyósorsós emelő stb.) az egészen
speciális alkalmazásokig terjed (pl. léptetőművek).
Megrendelőink elégedettek: szeretnek velünk dolgozni, mert tudják,
hogy mi valóban az ő céljaikat, igényeiket tartjuk szem előtt és problémáikra mindig a megfelelő alternatív megoldásokkal állunk elő.
Tapasztalataink szerint a legtöbb megrendelőnek nincs ideje, hogy a
piac összes kínálkozó lehetőségét végigtanulmányozza és kiválassza
belőle a számára legjobbat. Az általunk nyújtott szakmai támogatás
ezekben a helyzetekben is jelentős hozzáadott értéket képvisel.
Partnereink kiszolgálásában fontos előnyünk a 3-szoros Chemplex
garancia, ami abszolút biztosítéka annak, hogy nem csak értékesítünk, hanem szakmailag is a legjobb megoldást nyújtjuk.

CHEMPLEX
Are you interested in quality gear driven technical components?
You are at the right place with Chemplex!
We hold an important place in the domestic power market, where
we have been present since 2003, that we owe to the careful selection of suppliers based on a professional partner programme. Our
goal is to become better every day and to offer quality support to
our customers every day. We are constantly watching and following industry trends and we expect our suppliers to do the same.
Our products range from the most commonly used gears (eg.
worm, bevel and helical drives), the elements of the linear motion
(linear actuators, ball screw jacks, etc.) to very special applications
(eg. index drives).
Our customers are satisfied because they know that we provide
alternative solutions to their problems always bearing their goals
and needs in mind.
Based on our experience, most clients do not have the time to review all options on the market. The technical assistance provided
by us in these situations represent a significant added value.
Our threefold Chemplex guarantee is the absolute assurance that
we do not only sell, we also provide the best technical solution.

HA Sorozat
Series
NMRV®

NMRV® POWER

NMRV® - HW

TXF

HA-CHA-IHA

CSIGAHAJTÓMŰ
WORM GEARED MOTORS

CSIGAHAJTÓMŰ
WORM GEARED MOTORS

FOGASKERÉK-ELŐTÉTES CSIGAHAJTÓMŰ
HELICAL WORM GEARED MOTORS

VARIÁTOR
MOTOVARIATORS

HOMLOKKEREKES HAJTÓMŰ
HELICAL GEARED MOTORS

MÉRETEK / SIZES

MÉRETEK / SIZES

MÉRETEK / SIZES

MÉRETEK / SIZES

MÉRETEK / SIZES

025-030-040-050-130-150

063-075-090-110

063-075-090-110

002-005-010

A30-A40-A50-A60

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

1.550 Nm

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

725 Nm

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

1.189 Nm

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

12 Nm

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

500 Nm

ÁTTÉTELEK / RATIO

ÁTTÉTELEK / RATIO

ÁTTÉTELEK / RATIO

KIHAJTÓ FORDULATSZÁM (1/PERC) / OUTPUT SPEED

ÁTTÉTELEK / RATIO

5 ÷ 100

7,5 ÷ 100

22,1 ÷ 1.083

109 ÷ 2000

1,33 ÷ 353,98

TELJESÍTMÉNY / POWER

TELJESÍTMÉNY / POWER

TELJESÍTMÉNY / POWER

TELJESÍTMÉNY / POWER

TELJESÍTMÉNY / POWER

Maximum / UP TO: 15 kW

Maximum / UP TO: 12 kW

Maximum / UP TO: 1,85 kW

Maximum / UP TO: 2,2 kW

Maximum / UP TO: 4,8 kW

PARTNERÜNK A MOTOVARIO
A hajtómű üzletág beszállítói partnerprogramja öt fő szempontra
épül: kiváló minőséget, megfelelően innovatív és modern gyártót,
hosszú élettartamú terméket és remek ár-érték arányt vonultatunk
fel európai gyártóüzemből.
Az olaszországi központú Motovario Group 1965 óta a piac
egyik legjelentősebb hajtóműgyártója. Pozíciójának alapja a
tapasztalt szakmai háttér, a folyamatos fejlesztések és innovációk, amelyek állandó magas minőséggel párosulnak. A Motovario-innovációk felpörgetik a szakmát: saját vizsgálati laboratóriumban kutat és fejleszt egy kiváló mérnökcsapat, ami a
Motovario termékek folyamatos megújulását eredményezi. Önálló fejlesztés eredménye az NMRV-P® széria egyedülálló hőleadású
speciális alumínium házzal, valamint kívül-belül epoxi-poliészter
bevonattal a korrózió elkerülése érdekében. A gyártási technológiák és a termékek evolúciójára fordított kísérletek mindig túlszárnyalják a szakma elvárásait.
A Motovario márkanevet csigahajtóművek, homlokkerekes
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világszervariátorok, valamint elektromos moto
o rok népszerűsítik
népsz
s erűsít
ítikk vil
ilágs
á zerte. Magyarországon a Chemplex mérnökei állnak az Ön rendelkezésére, támogatására és kiszolgálására, Motovario minőségben.

MOTOVARIO
Our programme is based on five main aspects: high-quality, a
modern and innovative manufacturer, long-lasting products with
great value sourced from a European manufacturer.
The Italian Motovario Group has been one of the most important manufacturers on the gear market since 1965. Its position
is based on the experienced professional background of continuous improvements and innovations, coupled with consistently
high quality. The Motovario innovations spin the experts of this
sector (ezt beszeljuk meg): the company tests and develops products by an excellent team of engineers in its own research plant,
resulting in the continuous renewal of Motovario products. One
of the latest results is the NMRV-P® technology with a unique,
special, patented aluminum housing for cooling, or the epoxy-polyester coating to prevent corrosion. This production technology
and product evolution always surpasses the expectations of the
industry.
helical-, bevel-heliThe Motovario brand promotes worm gears,
g
and electric motors
cal geared motors, mechanical variator drives
d
worldwide.
In Hungary, the engineers of Chemplex are at your disposal to
outstanding Motovario quality.
serve and support you through outstandin

ALUMÍNIUM HÁZBAN
IN ALUMINUM CASE

ÖNTÖTTVAS SOROZAT
CAST IRON SERIES

H

B

Sorozat
Series

S

Sorozat
Series

Sorozat
Series

H-PH-CH-IH

B-PB-CB-IB

S-PS-CS-IS

S

NMRX

HOMLOKKEREKES HAJTÓMŰ
HELICAL GEARED MOTORS

KÚPKEREKES HAJTÓMŰ
HELICAL BEVEL GEARED MOTORS

FELFŰZHETŐ HAJTÓMŰ
SHAFT MOUNTED
GEARED MOTORS

VARIÁTOR
MOTOVARIATORS

MÉRETEK / SIZES

003-005-010-020-030-050-100

CSIGAHAJTÓMŰ AGRESSZÍV
KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNYEKHEZ
WORM GEAR REDUCERS
FOR AGRESSIVE ENVIRONMENT

MÉRETEK / SIZES

MÉRETEK / SIZES

030-040-050-060080-100-125-140

060-080-100-125-140-150-160

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

8.000 Nm

13.000 Nm

ÁTTÉTELEK / RATIO

ÁTTÉTELEK / RATIO

1,23 ÷ 282,1

5,71 ÷ 187,24

TELJESÍTMÉNY / POWER

TELJESÍTMÉNY / POWER

Maximum / UP TO: 45 kW

Maximum / UP TO: 90 kW

MÉRETEK / SIZES

050-060-080-100-125

040-050-063-075-090

KIHAJTÓ FORDULATSZÁM (1/PERC) / OUTPUT SPEED

660 Nm

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

144 Nm

ÁTTÉTELEK / RATIO

122 ÷ 2000

3.000 Nm

7,34 ÷ 394,69
TELJESÍTMÉNY / POWER

Maximum / UP TO: 30 kW

MÉRETEK / SIZES

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)

TELJESÍTMÉNY / POWER

Maximum / UP TO: 9,2 kW

M2 MAX. (1400 1/PERC)* / M2 MAX (1400 RPM)
ÁTTÉTELEK / RATIO

5 ÷ 100
TELJESÍTMÉNY / POWER

Maximum / UP TO: 4,8 kW
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