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Pennine Premium Sessiz Zincirleri 
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Konveyör zincirin geleceği

Genel Bakış
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½” hatveli zincirler

2 Pimli Zincir

Tek Pimli Zincir

Pennine 2 pimli TWOpin zinciri, 3 yıllık geliştirme sonucunda ürettiğimiz en yüksek kalitede zincirimizdir, IS makinalarında
cam üretiminin geleceği için özel olarak tasarlanmıştır. TWOpin zinciri, yüksek hızlı modern üretimin doğrultusunda üstünlük
sağlamak üzere tasarlanmıştır. TWOpin zinciri 60 metre / dakikayı aşan hızlarda performans gösterecek şekilde tasarlanmış
olup tek pimden çok daha fazla uzama direncine sahiptir.

•  En zorlu ortamlarda bile en yüksek performans
•  Yüksek hızlı üretimde kullanılmak üzere tasarlanmış
•  Pim uzamasını önlemek için lazer kaynaklı pim kullanımı
•  Diğer sessiz zincirler ile doğrudan değişim imkanı
•  Tek pimli zincirlere göre daha az bakım ve uzama üstünlüğü
•  Paslanmaz çelik olarak da temin edilebilir

Tek pimli zincir orijinal olarak denenmiş ve test edilmiş konveyör zincir tasarımıdır. Son 80 yılda en sert ve en zorlu ortamlarda
kendini kanıtlamıştır. Pennine, İngiltere merkezli özel tesislerimizde 40 yılı aşkın süredir tek pimli sessiz zincir üretmektedir.

•  Orijinal denenmiş ve test edilmiş tasarım
•  Çoğu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır
•  Bir çok farklı kafa koruyuculu seçenekleri vardır
•  Diğer sessiz zincir ile doğrudan değişim imkanı
•  Penn-Lock sayesinde hızlı bağlantı seçeneği
•  40 yıllık üretim tecrübesi
•  10.2 yükseklik ve genişletilmiş bakla seçenekleri 
•  Paslanmaz çelik olarak da temin edilebilir.
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1” 1’’ hatveli zincirler
™

Genişletilmiş Hatveli 2 Pimli Zincir  

Genişletilmiş Hatveli Tek Pimli Zincir

‘’Calibre ext’’ zincir, bizim  Calibre 2 pimli sistemin  kendini ispat etmiş genişletilmiş hatveli zincirin  bir kombinasyonudur. 
Pennine  genişletilmiş zinciri, ½’’ hatveli ‘’ PREMIUM’’ zincirin ön şekillendirme ve imalat tekniklerinden faydalanarak daha 
da ileriye doğru geliştirmiştir. Bütün Calibre ext zincir  lazer kaynakla dışarıdan pimlerle bağlantılı  olarak aşınmaya karşı 
koruyuculuğu sağlanmıştır.

• Talep edilen dış koşullara bağlı olarak zincirde sağlanan en yüksek performans
• Yüksek hızlı  üretim şartlarına göre tasarlanmıştır
• Çıkıntı yapmasının önlenmesi için pimlerin lazer ile kaynaklanması
• Herhangi bir zincirle  doğrudan değiştirilmesi
• Tek pimli zincirlere göre daha az uzaması ve az bakım istemesi 

Genişletilmiş hatveli zincir ilk olarak  ½ hatveli dişlilerle hafif bir zincir kullanmak isteyen sıcak kısım mühendisleri için 
tasarlanmıştır. İki ana değişiklik daha hafif olan zincirin üretimini mümkün kılmıştır. TStandart ½’’ hatveli zincirde 1.5mm olan 
bağlantılı kalınlığı 1.5mm den 2.3mm ye yüksetilmiştir.  Zincirin hatvesi genişletilmiş, böylece ismi ½’’ den 1’’ e genişletilmiş 
hatveli zincir olarak adlandırılmıştır.Hatvesi genişletilmiş zincir standart ½’’ hatveli zincirden yaklaşık %35 daha hafiftir. 
Pennine ½’’ hatveli ‘’PREMIUM’ zincirin birleştirilmiş önşekillendirme ve imalat teknolojisinden faydalanarak ileriye dönük 
hatveli genişletilmiş zinciri geliştirmiştir.

• Orijinal denenmiş test edilmiş tasarım
• Geniş bir çevrede kullanım için tasarlanmış
• Çeşitli kafa koruyuculu çeşitleri ile
• Diğer zincirlerin de yerine doğrudan kullanılabilmesi
• 40 senelik üretim tecrübesi
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Montaj Seçenekleri

Baklalı ve Pullu

Tümü Baklalı

Çift Örgülü 

Özel Örgülü

Baklalı ve pullu zincirler, her bir bağlantı plakası arasında tek bir
pul monte edilerek, zincirin yaklaşık %25 daha hafiflemesine
izin verir. Baklalar arası genişleyen boşluklardan karbon ve
kirin aşağıya düşmesi kolaylaşırken aynı zamanda konveyör altı
soğutma ihtiyacı duyulduğunda daha fazla hava geçişine imkan
verir.

İnce pullu zincir, normal bir baklalı ve pullu zincirine gore % 25-
30 daha fazla temas yüzeyi sunar bu da uzamaya ve zincir alt
yüzeyinin aşınmasına engel olur. İnce pullu zincirde baklalar
arası mesafe %50 daha az olduğu için normal bir baklalı ve
pullu zincirine göre daha iyi ürün dengesi sağlar.

Tümü baklalı zincirler tamamı baklalardan oluşmakta olup
maksimum çalışma yüzeyi ve cam ürünlerin kolay naklini
sağlar. Baklaların yerleşimi minimum boşluk sunar bu da çok
küçük ve dengesiz ürünlerin naklini kolaylaştırır.

Tümü baklalı zincirlerin başka bir avantajı da pimlere temas
eden yüzey alanı baklalı ve pullu zincire oranla %100 fazla
olduğundan yüksek konveyör hızlarında çok az uzama yapar.

Bu zincirler günümüzün modern yüksek hızlı şişe imalatında
önemli olan iki faktörü içermektedir, ürün dengesi ve konveyör
altı soğutma. Baklalı ve pullu zincire oranla çift örgülü zincirlerde
boşluk 4.5 mm’den 3 mm’ye düşer bu da baklalı ve pullu zincire
oranla daha dengeli ürün nakli sağlar.

Çift örgülü zincirler baklalı ve pullu zincire oranla %100 daha
fazla baklaya sahiptirler. Bu da konveyör altı soğutma ve daha
güçlü, daha uzun ömürlü bir zincir imkanı verir.

Pennine müşterilerine ihtiyaç duyduğu özel zincirler de
sunmaktadır. Tümü Baklalı zincirlerin istenen yerlerine özel
sıralar halinde pul konabilir ve hedeflenen bölgeye konveyör altı
soğutma imkanı verirken ürün dengesini sağlar.

Ayrıca, çok tutulan bir seçenek de orta kesit çift örgülü zincirdir,
konveyör altı soğutma imkanı veren çift örgüden oluşan orta
bölüm ve ürün nakli noktasında maksimum denge sağlamak
için kenarlarda tümü baklalı olarak sıralanmıştır.
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Parça Numarası Kılavuzu

P L

Pennine

Montaj Tipleri

 L   Tümü Baklalı
 W  Bakla + Pullu

/ 150

Genişlik

2P -

2 Pimli zinciri

C

Kılavuz Tipi

 C    Merkezden Kılavuzlu
 S    Yandan Kılavuzlu
 M   Çoklu Kılavuzlu

- DA

2 Pimli Parça Numaraları

Tek Pimli Parça Numaraları

P L 2

Pennine

/ 150 - DTCHPLC - DAE

Montaj Tipleri

 L   Tümü Baklalı
 W  Bakla + Pullu
 TW  Bakla + İnce Pullu

Genişlik

Extended Pitch

Seçenekler

 DA   Çift Örgülü
 DACS  Orta Kesit Çift Örgülü
 GT   Üstü Taşlanmış
 SS   Paslanmaz Çelik

Seçenekler ( Birleştirilebilir, lütfen sorunuz)

 DA   Çift Örgülü
 DACS  Orta Kesit Çift Örgülü
 10.2   10.2 mm bakla yüksekliği
 GT   Üstü Taşlanmış Yüzey
 CAS   Kale Baklalı
 SS   Paslanmaz Çelik

Kafa Koruyucular

 DTHPL   Yekpare Kafa Koruyucu
 DTSHPL  Yandan Kılavuzlu Kafa Koruyucu
 DTCHPL  Ortadan Kılavuzlu Kafa Koruyucu
 PG    Penn-Guard
 SL        SwiftLink
 DCHPL-HS  Yüksek Mukavemetli  Çelik Kafa Koruyucu

Series 2

™

™

E

™

Genişletilmiş
Zincir
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Paslanmaz Çelik+ Kale Baklalı

Paslanmaz Çelik Zincir

Kale Baklalı Zincir

Paslanmaz çeliğin termal özelliği normal karbon çeliğinden daha fazla ısı enerjisi tutarak termal çatlama
riskini azaltmasıdır:

• Bek alevine gerek kalmaz veya azaltır.
• İşletme ve bakım maliyetlerini azaltır.

Paslanmaz çelik zincir korozyon direnci normal karbon çelik zincirlerde görülenden daha iyidir, özellikle
kaliteli kozmetik ürünlerinde önemli olan tabandaki oksidasyon lekelerini önler. Pennine Industrial,
mükemmel mekanik özellikleri ve sertleştirilebilirliğinden dolayı 420 kalite paslanmaz çelik seçmiştir. Bu
da, paslanmaz çelik zincirimizin, karbon çelik zincirimizle tamamen aynı aşınma direncine sahip olduğu
anlamına gelmektedir. Pimler asla camla temasa girmediğinden, tüm Pennine paslanmaz çelik zincirler
denenmiş ve test edilmiş sertleştirilmiş karbon çelik pimlerle tedarik edilmektedir

Pennine kale baklalı zinciri tasarlamamızdaki amaç, cam ile teması en aza indirmek ve daha az ısı
transferi sağlayarak daha çok düz ve kalın tabanlı kozmetik şişelerin tabanında oluşan termal şokun önüne
geçmektir. Kale baklalı zincirlerin, tabanında çıkıntısı olmayan ürünlerde kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Kale baklalı zincir tüm kılavuz tiplerine, kafa koruyucu ve zincir tiplerine uyarlanabilir. Ürün dengesi söz
konusu ise kale baklalı zincir üstü taşlanmış olarak da tedarik edilebilir. 10.2 mm bakla yüksekliğine sahip
seçenek de vardır.

SS

CAS
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10.2 Düşük Profil + Üstü Taşlanmış

10.2 Düşük Profil Zincir

Üstü Taşlanmış Zincir 

Pennine düşük profil zinciri, bizim Pennine Premium konveyör zincirlerinin avantajlarından yararlanan tek
zincirdir.

Düşük profil zincirlerinin avantajları, aşınma plakaları ile yüzey temasını arttıran düz bakla bağlantı tabanlı
olmasıdır, bakla yüksekliği ömrü boyunca değiştikçe zincir yavaşlar.

10.2 zincirler bazı İtalyan üretimi IS makinelerinde ve cross konveyörleri için düzenli olarak temin
edilmektedir.

Düşük profilli 10.2 mm yükseklikli zincir ortadan, yandan ve çoklu kılavuzlu olacağı gibi tümü baklalı,
baklalı ve pullu ve çift örgülü olarak üretilebilir. Tüm düşük profilli zincirler için parça numaraları 10.2
kısaltmasına sahip olacaktır.

Standart olarak sunduğumuz zincirlere ek olarak, Pennine üstü ve/veya altı taşlanmış olarak da zincir
temin edebilir. Bu zincir tipinin ana versiyonları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; belirli bir zincir tipini
seçmenin temel nedenleri aşağıdaki gibidir:
‘GT’- Üstü taşlanmış zincir; ürün naklinde daha pürüzsüz, dümdüz bir yüzey elde etmek içindir. Parfüm
şişeleri gibi küçük ürünler için idealdir.
‘GTB’-Üst ve altı taşlanmış zincir; Yüksekliğin çok önemli olduğu soğutma sonu, ölçme, test ve muayene
ekipmanlarında kullanılan zincirlerdir.

Kısaltma Tanım Taşlamadan Önce Yükseklik Taşlamadan Sonraki Yükseklik
GT Üstü Taşlanmış 2 Pimli Zincir 12.78 mm 12.51 mm

GT Üstü Taşlanmış Standart 12.57 mm 12.57 mm 12.30 mm

GT Üstü Taşlanmış Standart 10.2 mm 10.20 mm 10.00 mm

GTB Üstü ve Altı Taşlanmış Standart 12.57 mm TBC at time of order TBC at time of order

GT

10.2
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Pennlock + PennGuard

Pennlock, zincirin makinede takılı olduğu sırada bağlantı süresini azaltmak için tasarlanmış endüstride
ilk hızlı bağlantı sistemidir. Pennlock kalın tip kafa koruyuculu zincirler içindir ve sürekli bir zincir çalışma
yüzeyi sunar.

Pennlock hex somun aleti, 10 pim, 10 özel somun ve 5 başlık, yedekleri ile komple kit olarak temin
edilebilir.

PG

PennGuard, kafa koruyucu baklalar ile birlikte
kullanılabilen isteğe bağlı bir ekstradır.

PennGuard küçük ve/veya dengesiz ürünlerin
dengeli transferi için tamamen düz bir yüzey
sağlar.

PennGuard -

Pennlock
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Hızlıbağlantım (SwiftLink)+Çelik Kafa koruyucu

1 2 3

Normal kafa koruyucu baglantı darbeye karşı  başarısız olmasına karşın,  C45 karbon çeliğinden yekpare 
üretilen Çelik Kafa Koruyucu darbeye karşı daha emici/dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Çelik Kafa Koruyucu 
bağlantıları da, normal bağlantı plakalarına uygulanan  45-50 HRC’ ye kadar sertleştirmeye tabi tutulurlar.

•  Sadece Merkez klavuzlu zincirler için mümkün
•  Sadece ½’’ Tek Pimli zincirler için mümkün

SLHızlıbağlantım (SwiftLink)

Yüksek Mukavemetli Çelik Kafa Koruyucu HS

Pennine Industrial Equipment devrimsel  yeni Kafa Koruyucu ve Hızlıdeğişimin sunumundan 
memnundur. 
•  Tek pimli işletim
•  Transfer ve aşınmada sürekli işletme yüzeyi, zincirdeki birleşimlerde bile
•  Özel bir alet gerektirmeyen  en hızlı bağlantı sistemi
•  Tüm zincirlerde  genişlik, klavuz ve  montaj tiplerinde bulunabilirlik
•  Üstü taşlanmış ve paslanmaz çelik zincirler ile de uyumlu
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Dişli Parça Numarası KılavuzuKafa Koruyucu Baklalar

DTHPL

DTSHPL

DTCHPL
Ortadan kılavuzlu zincirler için tasarlanmıştır.
Mevcut ortadan kılavuzlu dişlinin değiştirilmesine
gerek yoktur. Ortadan kılavuzlu zincirlerin tek
ve/veya iki tarafına da takılabilir. Pennlock ile
uyumludur.

Yandan kılavuzlu zincirler için tasarlanmıştır.
Yandan kılavuzlu kalın kafa koruyucu zincirler için 
mevcut yandan kılavuzlu dişlinin değiştirilmesine
gerek yoktur. Yandan kılavuzlu zincirlerin tek
ve/veya iki tarafına da takılabilir. Pennlock ile
uyumludur.

Orijinal yekpare kalın kafa koruyucu 2002’den
beri konveyör zincirlerin performansını
arttırmaktadır. Yekpare kafa koruyucu, çoklu
kılavuzlu zincirlerin tek ve/veya her iki tarafına
takılabileceği gibi, ortadan kılavuzlu zincirlere
dişli değişikliği yapılarak da uyarlanabilir.
Pennlock ile uyumludur.

Yekpare Kafa Koruyucu

Yandan Kılavuzlu Kalın Kafa Koruyucu

Ortadan Kılavuzlu Kafa Koruyucu

Orijinal kafa koruyucu sistem Pennine Industrial tarafından tasarlanmıştır.
Pennine Industrial Equipment tarafından sunulan kafa koruyuculardan biriyle zincirinizi koruyabilirsiniz.

UK Patent Numarası. 1241117

Kafa Koruyucular tek pimli zincirin tek ve/veya her iki tarafına da takılabilir, daha detaylı bilgi için bizle
veya bölgenizdeki temsilciniz ile temasa geçebilirisiniz.
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Dişli Parça Numarası Kılavuzu

S 45 K14AP 96Z G- - -

 P Pennine

 Z SNG600/3
 Y EN8D
 X EN24T
 W Dökme Demir

42i

 42i Dişli Sayısı (Yuvarlatılmış)

 A  Düz Taraf
 B  Tek Tarafta Çıkıntı
 C  Döküm
 D İki Tarafta Çıkıntı
 E  İki Taraflı Girinti
 F  İki Tarafta Rulman Deliği

 B  Bobin Dişli
 C  Ortadan Kılavuzlu
 S  Yandan Kılavuzlu
 M  Çoklu Kılavuzlu

 96 Diş Uzunluğu

205 -

 205 Efektif Uzunluk

 45 Oyuk

 K14 Kama Yatağı
 S40 Birleşik Şaft  

 G Başsız vida

Non Toothed Rollers Centre Guide Side Guide Multi Guide
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Manor Croft Works   -   Commercial Road   -   Skelmanthorpe   -   Huddersfield   -   HD8 9DT   -   UK

Merkez Ofis

Yerel Temsilci
Acente Ofisleri


