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Xich
Hàng loạt các xích lăn, xích lá, xích ngành gỗ, xích 

nông nghiệp và xích tải Challenge không chỉ cung cấp 

tất cả các cải tiến sản xuất và các đặc tính tối ưu hóa 

tuổi thọ mà các kỹ sư và nhà thiết kế ngày nay đều 

mong đợi; mà còn thực hiện không có sự thỏa hiệp về 

giá trị hoặc chất lượng.

Tay gá cũng có sẵn nhiều loại cho các xích được thiết 

kế đặc biệt để phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách 

hàng ví dụ đường, xi măng, dầu cọ, truyền tải vật liệu 

vv).

Một trong những cải tiến mạnh mẽ nhất của chúng 

tôi là cả xích truyền động và xích tải có tính năng chốt 

đinh tán xoay.

Điều này làm cho các xích Challenge trở thành sự lựa 

chọn lý tưởng để lắp mới hoặc thay thế ở các ứng 

dụng.

Challenge
Engineering Pedigree
Thương hiệu Challenge trong hơn 3 thập kỷ qua đại 

diện cho sự phát triển, sản xuất và cải tiến trong phạm 

vi toàn diện nhất của lĩnh vực truyền lực và các sản 

phẩm thiết kế chuyên biệt từ bất kỳ ứng dụng nào.

Mạng lưới toàn cầu của các Trung Tâm Phân Phối Địa 

Phương Challenge đóng vai trò như các nhà nhập khẩu 

chính; cung cấp cho các thương mại và OEM các sản 

phẩm chất lượng trên nền tảng phân phối - bán buôn. 

Người dùng cuối được phục vụ bởi nhà phân phối phụ 

địa phương.

Chất lượng, giá trị và dịch vụ là các nền tảng của 

Challenge; chúng tôi có chuyên môn tuyệt vời trong 

sản xuất và phân phối các sản phẩm kỹ thuật tuân theo 

tất cả các tiêu chuẩn quốc tế, dung sai và yêu cầu kỹ 

thuật.

Tất cả các trang thiết bị sản xuất Challenge được điều 

hành bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm là những người 

cũng có thể cung cấp các chi tiết máy theo yêu cầu, từ 

nguyên liệu thô đến thành phẩm.

Các sản phẩm được đóng nhãn và mã vạch bằng cách 

sử dụng công nghệ mới nhất để dễ thay thế, đặt hàng, 

tồn kho và vận chuyển.

        Vì thế đừng quên; Never a problem, always a...
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Đĩa xích
Đĩa xích được sản xuất theo tiêu chuẩn chính xác giống như 

xích Challenge. Phạm vi bao gồm cả đĩa xích có lỗ côn và lỗ 

phi với một, hai và ba dãy răng. Đĩa xích có dãy răng đôi cũng 

có sẵn.

Challenge cung cấp tất cả các đĩa xích tiêu chuẩn bao gồm 

các đĩa xích hệ BS và ANSI, đĩa xích trơn và có ống  lót.

Các đĩa xích đặc biệt được sản xuất theo đặt hàng yêu cầu 

của khách hàng.

Dây đai
Tất cả các dây đai đều có dán nhãn quốc tế và tuân thủ đầy 

đủ các tiêu chuẩn ISO, BS, DIN và các tiêu chuẩn quốc tế khác. 

Phạm vi rộng lớn của dây đai chất lượng Challenge bao gồm:

• Dây đai thang V cổ điển (Z, A, B, C, D)

• Dây đai thang V cổ điển CRE (AX, BX)

• Dây đai thang (SPZ, SPA, SPB, SPC, SPP)

• Dây đai thang CRE (SPZX, SPAX, SPBX,  SPCX)

• Dây đai thang V hẹp (3V, 5V, 8V)

• Dây đai răng có kèm khớp nối (XL, L, H, XH)

• Dây đai răng cong kèm khớp nối (HTD in 3M, 

      5M, 8M and 14M)

• Các dây đai khác phù hợp với các ngành nông 

      nghiệp và các ứng dụng tự động luôn có sẵn 

      để đặt hàng

  



www.challengept.com

Ống lót và cùi côn
Đối với truyền động mô-men xoắn, bạn cần diện tích tiếp xúc tối đa. 

Dung sai gia công cao của Challenge cung cấp, với hơn 500 loại đường 

kính lỗ của ống lót côn có sẵn theo hệ Anh và hệ mét và được sản xuất 

từ gang hạt nhỏ mịn.

Để bổ sung phạm vi cố định trục, Challenge cũng sản xuất phạm vi 

mở rộng các Weld-on-Hubs bằng thép các bon thấp được gia công 

chính xác, cộng thêm với phạm vi mở rộng Bolt-on-Hubs bằng gang 

phosphate cấp độ GG22, với các adapter có khóa và không khóa, 

rất lý tưởng cho các cơ phận có khoan lỗ phi.

Puli
Phạm vi về Puli thang của Challenge 

được sản xuất với cấu hình lỗ côn và 

phù hợp với ISO4183. Puli được sản 

xuất từ gang cấp độ phốt phát GG25 

và được cân bằng tới Q6.3 hoặc cao 

hơn.

Challenge cũng sản xuất puli lỗ côn, 

lỗ phi cổ điển và puli răng HTD với 

những thông số kỹ thuật đòi hỏi 

tương tự.

Để bổ sung thêm phạm vi 

của Puli, hệ thống puli biến 

tốc và puli Mi-lock đơn giản 

của chúng tôi cũng đều có 

sẵn.
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FFX

HRC CHAIN

NPX
JAW

RPX

Các loại trục gắn kết giảm tốc độ 
(SMSR)
Về các bộ gá/con lăn trên các băng tải, SMSRs hệ mét 

và TXT hệ Anh của Challenge hoàn toàn có thể thay thế 

với các nhà sản xuất khác và được cung cấp trọn bộ với 

tay đòn moment xoắn. Các SMSR hệ mét có sẵn với hệ 

thống hub Grip-Loc hoặc hub đầu ra tiêu chuẩn với việc 

giảm thiểu các ống lót. Các thiết bị TXT có đủ các loại 

các ống lót có hub theo hệ Anh. Backstops cho cả hai hệ 

đều có sẵn và được bán riêng.

Chất lượng ổn định và dung sai hẹp được đảm bảo bởi 

hệ thống dây chuyền sản xuất của Challenge và tất cả 

các sản phẩm có thể được truy xuất hoàn toàn qua một 

số seri duy nhất. Hộp số của Challenge được chạy thử 

nghiệm 30 phút trước khi kiểm soát chất lượng cuối 

cùng và để ráo dầu trước khi giao hàng.

Khớp nối trục
Khớp nối trục Challenge phù hợp để sử dụng trong 

một loạt các ứng dụng.

Phạm vi bao gồm khớp nối lốp/vỏ xe FFX, khớp nối trục 

Xích và Vấu cũng như khớp nối NPX và RPX của chúng 

tôi phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp.

Cho dù bạn cần để giảm xóc từ một máy nghiền hoặc 

truyền động một máy phát điện chạy êm, Challenge có 

một khớp nối thích hợp cho các ứng dụng của bạn.

Cơ cấu hạn chế mô 
men xoắn
Cơ cấu hạn chế mô men 

xoắn từ Challenge sẽ tiết 

kiệm tiền khi hư hỏng 

và thời gian chết máy, 

với việc không cần cài 

đặt lại bằng tay 

và lắp ráp đơn giản, bộ 

phận này làm việc cùng với 

các đĩa xích, bánh xích, puli, khớp 

nối của Challenge chúng tôi, vv.

Cơ cấu kẹp côn
Bộ phận cố định trục máy không khóa Shaftlock 

Challenge có phạm vi rộng các kích thước và các cấu 

hình, tháo lắp dễ dàng.

Shaftlock Challenge là khóa cấp chất lượng cao cấp lắp 

ráp với dung sai gia công cao và bề mặt hoàn thiện dẫn 

đến định mức mô-men xoắn cao.
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Bánh răng trục vít
Challenge cung cấp một 

dải các bánh răng trục vít 

với hợp kim nhôm.

Thiết bị cực kỳ đa năng này có thể được 

cung cấp với trục đầu ra, động cơ điện, mặt 

bích đầu vào, tay đòn mô mem xoắn với nhiều cấu 

hình khác nhau để đáp ứng hầu hết các tiêu chí ứng 

dụng. Các kích thước phù hợp với tiêu chuẩn công 

nghiệp.

Khung giá động cơ
Được sản xuất từ thép mạ kẽm, khung giá động cơ 

Challenge duy trì sự đồng trục của động cơ và sức 

kéo truyền động, trong khi giảm độ rung và tiếng ồn. 

Chúng có thể dễ dàng điều chỉnh và có sẵn trong 

năm kích thước khung động cơ bao gồm từ 

63-180.

Động cơ điện
Dải động cơ điện một và ba pha tuân theo tiêu chuẩn 

IEC 60034.

Các động cơ được phê duyệt có quạt làm mát, cấu trúc 

kiểu lồng sóc bằng hợp kim nhôm đúc cao cấp, kết hợp 

hộp đấu dây dẻo kỹ thuật. Tất cả các động cơ có nhiều 

dạng chân và do đó có thể sử dụng cho nhiều vị trí lắp 

đặt.

Vòng bi
Vòng bi của chúng tôi bao gồm các se-ri 1600, 6000, 

6200, 6300 và 6800/6900 hệ mét, và các vòng bi hệ 

Anh se-ri R.

Tất cả các vòng bi con lăn của chúng tôi được bảo vệ 

cho tuổi thọ lâu hơn và dễ bảo trì.

Chúng tôi cũng dự trữ nhiều loại vòng bi đũa côn hệ 

mét và hệ anh phổ biến.
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Catalogue Kỹ Thuật Challenge 
Catalogue Kỹ Thuật Truyền lực Challenge mới ISSUE6 

bao gồm toàn bộ phạm vi các sản phẩm trong ấn phẩm 

430 trang của chúng tôi. Liên lạc với văn phòng bán hàng 

Challenge địa phương của bạn để có bản sao ngay.

Khu vực nông nghiệp 

Gối đỡ vòng bi 
Gối đỡ vòng bi phớt chặn 3 lần Challenge, gối đỡ có 

2 và 4 lỗ ở mặt bích và gối đỡ chữ T, tất cả đều có các 

phớt chặn 3 lưỡi như tiêu chuẩn.

Các phớt chặn 3 lần đảm bảo tuổi thọ vòng bi và làm 

cho chúng lý tưởng cho các môi trường độ bụi cao 

như trong các ứng dụng nông nghiệp, khai thác mỏ và 

khai thác đá..

Phạm vi lĩnh vực nông nghiệp của Challenge bao gồm ba nhóm sản phẩm chính, 

được thiết kế chính xác để phù hợp với nhu cầu của các ứng dụng nông nghiệp.

Xích nông nghiệp Challenge - Các xích cho máy móc nông nghiệp có thể hoàn toàn 

thay thế với máy móc thiết bị các nhà sản xuất khác và đang nhắm vào thị trường 

thay thế. Kết hợp các quá trình xử lý nhiệt tiên tiến nhất và chất bôi trơn đặc biệt, 

các xích này được thiết kế đặc biệt để đương đầu với các điều kiện khác nhau 

trong các ứng dụng nông nghiệp.

Vòng bi nông nghiệp Challenge - Phạm vi mở rộng này bao gồm chủ yếu là các 

vòng bi tiêu chuẩn công nghiệp có phớt chặn 2 lưỡi và bộ bạc đạn cho các máy móc 

cụ đặc chủng. Những vòng bi tiêu chuẩn công nghiệp này được sản xuất bằng thép 

chịu lực Chromium và được bơm mỡ bôi trơn lithium thích hợp.

Dây đai cuaroa Nông Nghiệp Challenge - Dòng sản phẩm này gồm dây đai 

quạt gió và đai truyền động với chất lượng cao cho máy móc nông nghiệp 

được sản xuất theo đặc điểm kỹ thuật chính xác giống như tiêu chuẩn về dây 

đai thang V và cạnh vát của chúng tôi. Chất lượng hàng đầu cùng với hàng 

có sẵn và giá cả hợp lý có nghĩa là các dây đai phổ biến này nhanh chóng trở 

thành tiêu chuẩn cho các người dùng nông nghiệp trên khắp thế giới.
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