Knoperbek: Origineel of imitatie?

ORIGINEEL
OF

De KRONE excellent parts worden speciaal ontwikkeld voor KRONE machines – Dit maakt
de originele KRONE excellent onderdelen de betrouwbaarste onderdelen op de markt waar
dagelijks gebruik van wordt gemaakt door talrijke KRONE medewerkers:
• Speciaal ontworpen voor uw KRONE machine – minimale slijtage
• Duurzame onderdelen voor een lange levensduur van onderdeel en machine
• Gegarandeerde kwaliteit en rendabiliteit
• Hoogste capaciteit van uw KRONE machine
Product- en merkpiraterij zijn niet alleen schadelijk voor de economie, maar ook voor de
fabrikanten van originele onderdelen en kopers van geïmiteerde onderdelen. Door een gebrek
aan kwaliteitscontrole en het gebruik van niet duurzame materialen worden de prestaties van
de machine negatief beïnvloed en zullen veiligheidsrisico’s en onnodige kosten gaan toenemen.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van imitatie onderdelen kan dat de betrouwbaarheid van
de machine beïnvloeden. De machine is namelijk een geheel samenwerkend systeem, waarbij
onderdelen afhankelijk van elkaar zijn. Wanneer één onderdeel niet goed functioneert kan dit
invloed hebben op de machine.
Wij hebben daarom een vergelijking tussen originele- en imitatie onderdelen gemaakt.
De optische vergelijking laat duidelijke verschillen zien tussen deze verschillende onderdelen.
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Optische vergelijking

Eckige Schräge
=
Garnverschleiß!

Een ronde bek, om
beschadigingen aan het
perstouw te voorkomen.
Exclusief bij
KRONE: 8,5 mm
voor stevig vastzittend perstouw.

Standard: 10 mm
Garn sitzt lockerer.

Geen
oriëntatiepunt
zichtbaar!

Kleine inkerving
als oriëntatiepunt!

Optische vergelijking

Egale afwerking? Slijtvast? Kwaliteit?

Deze knoperbek is ongebruikt maar roest al, de
buitenlaag is van slechte
kwaliteit!

Gladde en egale afwerking van slijtvast materiaal.

Duurzame buitenlaag
met gegarandeerde
levensduur!
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Optische vergelijking

Slechte afwerking
waardoor de
ronde vorm niet
goed aansluit op de
curvebaan.
(niet gedraaid)

Zeker vastzittende perstouw, door de kleine
opening bij de gesloten
knoperbek.

Het perstouw zit los
doordat de opening bij
gesloten knoperbek zeer
groot is!

Optimale ronde vorm
dat perfect aansluit op
de curvebaan. (de rol
is egaal gedraaid)

Afmetingen

Ø Rol: 16,33 mm

Ø Rol: 17,90 mm

Ø Hals: 16,3 mm

Ø Hals: 17,0 mm

Ø As: 14,62 mm

Ø As: 14,68 mm

Alle waardes zijn minder!
Dat maakt de knoper
minder betrouwbaar!

Metaalkracht: 490 N/mm²

Metaalkracht: 850 N/mm²
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Originele KRONE excellent Parts





Afgestemd op uw machine – minimale slijtage
Hoogste veiligheidsstatus met maximale capaciteit
Beduidend minder storingen en reparaties
Maximale levensduur en waarde behoud van uw KRONE machine

