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ALTRA MOTION

Firma Stromag jest globalnym 
liderem w zakresie produkcji 
innowacyjnych podzespołów 
do przemysłowych układów 
napędowych. 

Szeroki asortyment wyrobów 
firmy Stromag obejmuje m.in. 
sprzęgła elastyczne, hamul-
ce tarczowe, mechaniczne 
wyłączniki krańcowe oraz 
pełen zakres uruchamianych 
hydraulicznie, pneumatycz-
nie lub elektrycznie sprzęgieł 
i hamulców.

Stromag - Unna, Niemcy
Sprzęgła, hamulce, wyłączniki krańcowe 
z krzywkami zębatymi, tarcze, hamulce 
wiatrowe

+49 (0) 2303 102 0 
Stromag - Dessau, Niemcy
Sprzęgła i hamulce elektromagnetyczne

+49 (0) 340 2190 0 
Stromag - hamulce SIME 
+33 (0)1 49 90 32 20 
Stromag - UK
Sprzęgła i hamulce elektromagnetyczne, 
przemysłowe hamulce zaciskowe

+44 (0) 1234 350311 
Stromag - Michigan City, IN, USA
Sprzęgła

1-219-874-5248
Stromag - Wichita Falls, TX, USA
Wyłączniki krańcowe z krzywką zębatą; 
przemysłowe hamulce zaciskowe  
i bębnowe

1-940-723-3400
Stromag - New Hartford, CT, USA
Sprzęgła i hamulce elektromagnetyczne

1-860-238-4783

Sprzęgła i hamulce 
sterowane

Elektromagnetyczne 
hamulce tarczowe

Pełen zakres uruchamianych 
hydraulicznie, pneumtycznie 
lub elektrycznie sprzęgieł i ha-
mulców, które charateryzują 
się wydłużoną żywotnością 
eksploatacyjną i obniżonymi 
kosztami utrzymania.

Sprzęgła elastyczne

Hydrauliczne hamulce 
tarczowe

Hamulce sprężynowe

Hamulce bębnowe

Hamulce tarczowe Wyłączniki krańcowe
z krzywką zębatą

Bębny, tarcze  
i sprzęgła

Wysoce elastyczne sprzęgła, 
opracowane pod kątem szero-
kiego zakresu zastosowań. Do-
stępne warianty: przesuwne, 
wtykowe, wielosegmentowe, 
uniwersalne i wsporcze.

Posiadają solidną i niezawodną 
konstrukcję, pozwalają na łą-
czenie i odłączanie urządzeń 
pomocniczych.

Hamulce bębnowe posiadają 
dokładnie dopasowane funk-
cje bezpieczeństwa. W napę-
dach ruchu i podnoszących 
utrzymują bezpiecznie ma-
szyny w miejscu, w napędach 
obrotowych – w wymaganym 
położeniu. Pozwalają na łatwą 
regulację momentu hamowa-
nia z precyzyjną kontrolą skali.

Hamulce sprężynowe, zwalniane 
za pomocą napędu elektrohy-
draulicznego. Solidna konstrukcja 
zapewnia długą żywotność oraz 
bezpieczną obsługę. Hamulce 
oferują różne kombinacje sprę-
żyn/napędów. Kompaktowa kon-
strukcja pozwala na łatwy montaż 
w miejscach o ograniczonej prze-
strzeni roboczej.

Mechaniczne wyłączniki krań-
cowe, wykonujące dużą liczbę 
obrotów wałka wejściowego na 
dany kąt jednego obrotu tarcz 
krzywkowych. Ich zastosowanie 
obejmuje mechanizmy podno-
szenia, przesuwu, obrotu dźwi-
gów, turbin wiatrowych oraz 
przenośników kubełkowych.

Grupa produktów kombino-
wanych, do której zalicza się 
bębny, sprzęgła bębnowe, 
a także tarcze i elastyczne 
sprzęgła tarczowe.

Hamulce typu SH przeznaczo-
ne są do pracy w najbardziej 
wymagających warunkach 
przemysłu stalowego. Nadają 
się do montażu w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni 
roboczej. Dostępne są różne 
opcje wykonania.

Bezpieczne hamowanie awaryj-
ne dzięki zastosowanej spręży-
nie. Zwalniane elektromagne-
tycznie. Hamulce stosowane 
głównie w przemyśle jądrowym 
i hutniczym. Szeroki zakres ha-
mulców do aplikacji serwiso-
wych i awaryjnych. 

www.stromag.com



Altra - wiodąca spółka przemysłowa

Ameridrives
Bauer Gear Motor
Bibby Turboflex
Boston Gear
Delevan
Delroyd Worm Gear
Deltran

Formsprag Clutch
Guardian Couplings
Huco
Jacobs Vehicle Systems
Kilian
Kollmorgen
Lamiflex Couplings

Marland Clutch
Matrix
Nuttall Gear
Portescap
Stieber
Stromag
Svendborg Brakes

TB Wood’s
Thomson
Twiflex
Warner Electric
Warner Linear
Wichita Clutch

Obserwuj Altra Motion na:

Grupa Altra

Portal z literaturą

Przyłącz się

Na stronie głównej Altra można zapoznać 
się ze wszystkimi markami producenta oraz 

odwiedzić dedykowane portale, tak by znaleźć 
rozwiązania odpowiednie dla Państwa  

konkretnych potrzeb.

Wygodne składanie zapytań oraz pobieranie 
najświeższych pozycji literaturowych Altra,  
obejmujących katalogi, broszury, instrukcje  

serwisowe oraz wiele innych publikacji.  
Zachęcamy do skorzystania z dowolnej strony 

internetowej Altra, by uzyskać najświeższe 
informacje o wyrobach mogących spełnić  

wymagania Twoich zespołów napędowych.

Newsroom Altra zapewnia szybkie i łatwe  
dostarczanie najnowszych informacji - od 
nowych publikacji literaturowych aż do dat 
wystaw i pokazów handlowych. Treści są na 
wyciągnięcie ręki przez 24 godziny na dobę.

Online Resources
www.altramotion.com

www.altramotion.com

www.altraliterature.com

www.altramotion.com/newsroom


