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PROPELL AKSELUTSTYR

Reich, koblinger til mange 
formål

Fleksible og høyelastiske koblinger beregnet for 
elektrisitet og forbrenningsmotorer,  kommersielle 
kjøretøyer, Jordbruk og skogsteknikk, Transportteknikk 
og anleggsbygging, Jernbaneingeniør, Skipsbygging og 
havteknikk, eller andre applikasjoner der en fleksibel 
løsning er nødvendig for sikker drift.
 
Reich koplinger er kjent for sin høye kvalitet og 
produktspekter og dekker de mest vanlige installasjonene 
i markedet. Kjente modeller, Arcusaflex, TOK, Flexdur, 
Multi Mont Sella, Multi Mont okta og Multi Cross. 
Produktene er utviklet for marine og industrielle 
applikasjoner.

I mer enn 70 år har REICH-KUPPLUNGEN i Bochum 
produsert torsjonalt fleksible koblinger. En av de viktigste 
kvalitetsfaktorene er deres interne utvikling og produksjon 
av elastomere elementer. Alle kraftoverføringselementer 
er produsert på deres eget moderne produksjonsanlegg. 
Innebygde testbenker og inspeksjonsanlegg med høyeste 
tekniske standarder garanterer høy kvalitet og lang 
levetidsprodukt av REICH-KUPPLUNGEN-merkevaren.

En av de store styrken til Reich er kompetanse der du 
møter fra den første forespørselen via bestilling til 
igangkjøring og vedlikehold. 

Gjennom et nært samarbeid med våre kunder, identifiserer 
vi raskt den løsningen som best tilfredsstiller deres 
krav: Enten en kobling fra standard sortimentet eller en 
individuell spesialløsning - også i engangsproduksjon - i 

tråd med prinsippet “Designet til kunde”.

Gjennom velutviklede design- og produksjonsmetoder 
oppfyller Reich de høye standardene vi pålegger våre 
produkter når det gjelder kvalitet, sikkerhet og levetid. 
Dette har gjort REICH-KUPPLUNGEN til en av de mest 
annerkjente koblingsleverandørene på markedet .

Produksjon
REICH-KUPPLUNGEN legger vekt på banebrytende 
produksjonsmetoder i sine komponentfremstillings-
prosesser. Utstyret varierer fra CNC-bearbeidingssentre 
med CAD / CAM-systemer til vulkaniseringspresser for 
elastomerproduksjon som benytter overføringsmetoden.

Kontinuerlig forbedring er selvfølgelig for REICH-KUP-
PLUNGEN: Derfor investerer vi kontinuerlig i produksjons-
anlegg, test- og inspeksjonsutstyr og i optimalisering av 
produksjonsprosesser. Store logistikkområder for råvarer 
og ferdige produkter styrker vårt engasjement for levering 
på tid.

Sertifisering
ISO 9001-sertifisert kvalitetsstyringssystem garanterer 
kvalitet ihht kundenes krav, og ISO 14001 sikrer produksjon 
i tråd med de seneste miljøkrav. I tillegg har Reich god-
kjenninger fra anerkjente klassifikasjonsselskaper for 
skipsbygging og marine applikasjoner. Koblngen kan 
levere med ABS,DNV, LLoyds Rina mm etter forespørsel.

Modeller

Arcusaflex
Fleksibel svinghjulskobling 
som sikrer en myk innkobling 
mellom feks gir og motor.
Leveres i 15 størrelser fra 200 
til 110000Nm

Arcusaflex -VSK
Brukes fra motorens svinghjul 
mot en CV- eller Kardang-
aksel, feks som en CVT-
løsning.Leveres i 9 størrelser 
fra 390- 20000Nm.

TOK-Kobling
Selvsentrerende spesial-
kobling beregnet for bruk i 
produksjon og service, som 
ofte brukes i testbenker. Flek-
sibel aksel som kan leveres 
med utskiftbare elementer.  

FlexDur FD-C
FlexDur FD-C-koblinger er 
fleksible kompenserende 
koblinger som overfører drei-
emomentet på en torsjonalt 
stiv og rykkfri måte. 
Arbeidstemperatur -25 til 
+250grC

Multi Mont Sella
Torsjonelt fleksible kloko-
blinger med bremseskive 
eller bremsetrommel, desig-
net med sikkerhetsfunks-
jonalitet. 22 størrelser fra 40 
til 1 000 000Nm

Multi Mont Octa
Fleksibelt svinghjulskobling for 
stasjonære enheter med for-
brenningsmotorer

MMS-HS
Torsjonelt fleksible klokoblinger for 
høy hastighet med lav vekt.

Multi Mont Astra
Torsjonelt fleksible klokoblinger. 
Feilsikker, pålitelig og vedlikeholds-
fri. 10 størresler fra 10 til 2400Nm.

Multi Cross Forte
Fleksibel konstruksjon som 
kompenserer for akselforsyvninger, 
modulær.

Multi Cross Rillo
Meget fleksible “dekk-kobling”med 
støt og vibrasjonsdemping

Reibo
Fleksibel pine-type kopling med 
bremseskive eller bremsetrommel, 
vedlikeholdsfri og sikker. Leveres i 
18 størrelser opp til 350000Nm

RCT
Torsjonalt stive flenskoblinger 
for pumpedrev, vedlikeholdsfri.
Arbeidstemperatur fra -25 til 
+100grC.

Ta kontakt for størrelser og flere tilgjengelige modeller!



Progress Ingeniørfirma AS - en av Norges ledende bedrifter innen fremdrift av båter og mindre skip. 
Vi representerer en rekke leverandører av kvalitets-produkter, og kan i dag levere de fleste komponenter 
til fremdriftsanlegg.
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