TÄTNINGAR - KULLAGER - TRANSMISSION - PNEUMATIK

Drivma – Mer personligt helt enkelt
Som företag är vi helt unika när det gäller service och engagemang. Vi är riktigt bra
på det vi säljer och har en vilja att hjälpa dig som kund att hitta rätt applikation till
just ditt behov.
Vår samlade erfarenhet av produkterna vi tillhandahåller slår det mesta. Och som
kund hos oss blir du behandlad med samma ”serviceanda” oavsett ordervärde.
För oss är det en självklarhet att inte ta ut någon form av fakturerings-/expeditionsavgifter. Givetvis bjuder vi även på emballaget vi skickar våra produkter i...
Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda snabba leveranser, personlig service
och ett trevligt bemötande.
Välkommen!
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TÄTNINGAR
O-ringar
En av de absolut vanligast förekommande tätningstyperna
är O-ringen. Den fungerar både i statiska och dynamiska
applikationer. Antal dimensioner är nästan oändlig. Vi lagerför ett MYCKET stort sortiment i en mängd olika material,
t.ex: NBR-FPM-EPDM-MVQ-PTFE-PUR,HNBR m.fl.

X-ringar
En vidareutveckling av O-ringen. X-ringens profil har fyra
”tätningsläppar” och är bäst lämpad som dynamisk tätning.
X-ringen ger högre täthet och lägre friktion än O-ringen.
Men antal dimensioner är begränsad då den följer amerikansk standard. Lageförs i NBR och delvis i FPM/EPDM.

Stödringar
Används som stöd till O-ringen för att förhindra utträngningsskador. Finns i flera olika material. Vanligast förekommande i
Pur, Hytrel och NBR, men även i PTFE.
Standarddimensioner finns för O-ring i Amerikansk/Svensk
standard. Övriga kan svarvas fram enligt kundens önskemål.
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TÄTNINGAR
O-ringssnöre
O-ring som ”metervara” används i vissa fall istället för
O-ringar. Det tillverkas av ett strängsprutat ämne och
skarven limmas eller vulkas. Vi lagerför de flesta
dimensioner i NBR,FPM,EPDM och MVQ.

Radialtätningar
Packbox, simmering eller stefa-tätning. Smeknamnen är
många på denna typ som vi kallar radialtätning. Vi lagerför ett otroligt brett sortiment av både tum och metriska
dimensioner. Vanligast förekommande är de gummiklädda
varianterna. Men givetvis har vi även plåtklädda, högtrycks
och andra specialutföranden. Lagerförs i NBR/FPM.

Speedi-Sleeve
Axelhylsa eller Speedi-Sleeve används för slitna eller
skadade axlar. Om slitage har gjort märken på axeln
kan det vara svårt att få radialtätningen att hålla tätt.
Speedi-Sleeve löser problemet snabbt med en väldigt
tunn ”bussning” av rostfritt stål.
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TÄTNINGAR
Gummistålbrickor (Tredo-brickor)
Tredobrickan eller gummistålbrickan är en mycket pålitlig
låg och högtryckstätning. Den har ett brett temperaturområde, och det tunna tätningsmembranet gör den lätt
att montera.Tätningsbrickan består av en metallring med
ett påvulkat tätningselement av gummi.

V-ringar
V-ringen som är helt i gummi är en flexibel tätning med
axiell tätningsläpp. Den ger en tillförlitlig avtätning mot
damm, smuts etc. V-ringen har en snabb och enkel montering. Vanligaste profilerna är VA och VS, men även VL och VE
förekommer. Lagerförs i NBR/FPM.

Gammaringar
Denna tätning är en axialtätning för rotation som stänger
ute föroreningar, fett, fukt etc. Den består av en tätningsläpp
innesluten i en metallbehållare.
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TÄTNINGAR/LÅSRINGAR
VK-lock
Tätningslock, ändlock eller VK-lock består av gummibelagd
metall. Används för att täta monteringsöppningar och lager.
Lagerförs i NBR.

Låsringar
Vi har ett brett sortiment på låsringar i olika utföranden.
Vanligaste varianterna är SGA (för axel) och SGH (för hål).
Dessa lagerför vi i alla standardstorlekar. Fråga även på
rostfria varianter.

VERKTYG
Verktyg
Vi lagerför ett monteringsvektyg för kolvstångstätningar 30110 mm. Prova även vår O-ringsplockare i 4 delar (Pick and
Hook set).
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HYDRAULIK/PNEUMATIKTÄTNINGAR
Vi erbjuder ett helt fantastiskt sortiment när det gäller hydraulik/pneumatiktätningar.
Konstruktionslösningarna är många och vi på Drivma försöker vägleda kunden på bästa
sätt. Vi lagerhåller ett otroligt urval av dimensioner från flertalet olika tillverkare. Självklart hittar ni standardmodeller, men även specialdimensioner. Vi kan t.ex. skryta med att
vi troligtvis har Sveriges bredaste sortiment när det gäller tätningar i tum. Vi packar även
kundanpassade packningssatser.

Kolv
Kolvstång

Avstrykare

Kolvstångtätning
Styrring

O-ring +
Stödring

O-ring +
Stödring
Buffer/dämptätning

Styrring
Kolvtätning

Enkelverkande kompakttätningar

U-manschetter
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HYDRAULIK/PNEUMATIKTÄTNINGAR

Dubbelverkande kolvtätning

Glidhylstätningar

Buffer/dämptätning

Enkelverkande kolvtätningar

Styrringar

Styrringsband

Avstrykare

V-pack

Toppmanschett, Dubbeltoppmanschett och Hattmanschett

9

KULLAGER

Vårt kunnande och lagerhållning på kullager har varit stort ända sedan starten, men under
senare år har vi fyllt på med betydligt fler varianter och dimensioner.
Kontaktnätet vi har gör att vi har stora möjligheter att hjälpa er att snabbt hitta det ni söker.
Vi anskaffar efter kundens krav eller behov de flesta på marknaden kända fabrikaten.
Fråga oss på:
• Kullager

• Rullager		 • Axiallager

• Lagerenheter

• Ledlager		 • Nållager

• Glidlager

• Oljebronslager
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TRANSMISSION/ÖVRIGT

Transmissionsprodukter
Vår huvudleverantör och samarbetspartner på dessa
produkter är JENS-S Transmission. JENS-S har ett av
marknadens mest kompletta sortiment. Kända varumärken hos JENS-S är t.ex. Continental, Wippermann,
Witra, Motovario. Hör med oss när det gäller:

Pneumatik
Vi är en stolt återförsäljare av MetalWork pneumatik.
MetalWork är en Italiensk tillverkare specialiserad på
produktion av pneumatikkomponenter för automation.
Även Cejn snabbkopplingar m.m. lagerförs.
• Cylindrar • Ventiler • Kopplingar • Luftslang
Och mycket mer...

• Kilremmar • Kuggremmar • Rundremmar
• Kedjor • Multirib/Poly-V remmar • Kedjehjul
• Kil & Kuggremsskivor

Övrigt
Som om detta inte vore nog lagerför/anskaffar vi även.

Underhållsprodukter
Vi har även fyllt vår butik/lager med diverse
smörjmedel/lim m.m. Kända varumärken är
bl.a. LOXEAL, OKS, Tri-Flow.

• Passbrickor (Shims) • Plattkilar • Fjädrande
rörpinnar • Kopparbrickor • Slangklämmor
• Smörjnipplar • Stoppringar • Vibrationsdämpare
• Woodruffkilar • Gummiduk • Bälgar
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Andreas Sjölin

Erik Glimberg

Boris Andersson

andreas@drivma.se

erik@drivma.se

boris@drivma.se

Eva-Lena Niklasson

Kristian Bergman

Svante Freding

eva-lena@drivma.se

kristian@drivma.se

svante@drivma.se

Försäljning/Delägare

Innesälj/Ekonomi

Försäljning

Tekniker/Innesälj

Innesälj/Delägare

Tekniker/Delägare

Tallvägen 19 564 35 Bankeryd - Tel: 036-16 92 10 Fax: 036-16 42 85
info@drivma.se www.drivma.se

