
Apex Dynamics is sinds 2006 dé leverancier in 
de Benelux van spelingsarme tandwielkasten, 
tandheugels en rondsels. 

Het productaanbod van spelingsarme tandwielkasten 
is groot, te bevestigen aan nagenoeg alle 
servomotoren en geometrisch uitwisselbaar met 
vertragingskasten van andere fabrikanten. 

Een aantal tandwielkasten worden standaard 
uitgevoerd met een behuizing van roestvrijstaal wat 
ze uitermate geschikt maakt voor machines in de 
voeding- en genotmiddelenindustrie.

Het tandheugelgamma loopt van module 1 tot en met 
12, recht- en schuinvertand en in kwaliteitsklassen 4(!) 
tot en met 10. Rondsels worden in kwaliteit DIN 4 en 5 
geleverd en kunnen op 7 verschillende manieren aan 
de tandwielkast gemonteerd worden, onder andere via 
het “Curvic-Plate” rondsel. 

Door een wereldwijd netwerk van Apex Dynamics 
vestigingen is de verkrijgbaarheid en levering van 
de producten en ondersteuning overal ter wereld 
gewaarborgd.
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Apex Dynamics ATB065FC Spiral bevel 
gearbox 

Stalen behuizing, geoxideerd, aluminium 
geanodiseerde motoradapterplaat. Stalen holle 
uitgaande as met twee krimpschijven (zijn 
inbegrepen) Spiraalvormige kegeltandwielen, 
planetair deel met rechte tandwielen.

Kenmerken ATB065FC: 

> Eenvoudig te monteren
> Weinig ruis
> Compacte structuur
> Beschikbare afmetingen: ATB065FC 
/ ATB075FC / ATB090FC / ATB110FC 
/ ATB140FC / ATB170FC / ATB210FC / 
ATB240FC / ATB280FC

AER Series - High Precision Planetary Gearbox 
Food Grade 

De Apex AE-serie is uniek voor de markt. 
Apex is de enige fabrikant die een cilindrische 
spiraalvormige roestvrijstalen versnellingsbak 
wereldwijd produceert. 

Hoge precisie, hoge koppels en stille werking 
worden geleverd door 100% geoptimaliseerde 
helical gearing. Aan weerszijden gemonteerde 
hoge precisie lagers zorgen voor hoge radiale en 
axiale belastingen.

Kenmerken Apex AE-Serie: 

> Speciaal ontwerp voor continu (S1) of
   cyclische (S5) duty-bediening
> Roestvrijstalen ronde behuizing, aluminium                                
   geanodiseerde motoradapterfl ens
> Roestvrijstalen uitgaande as, met sleutel
> Spiraalvormige tandwieltechnologie


