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Produkter
Kolvringar och axeltätningar för längsgående rörelser
• För motorer, pumpar, kompressorer, manövercylindrar m.m.
• Inom hydraulik, pneumatik, förbränningsmotorer, ångmaskiner m.m.
• I olika material: gjutjärn, stål, rostfritt stål, brons, PTFE etc.
• Finns för både internal och external
• Dimensionsområde: 20–600 mm

Kundanpassade kullager
Thonab tillverkar enligt kundens ritningar och önskemål
Material och tillverkningsmetoder:
• Stål, mässing, rostfritt stål och plast
• Förzinkad eller kromaterad ytbehandling
• Härdat eller ohärdat utförande
• Svarvade eller slipade banor
• Vi hjälper gärna till med idé och konstruktion

Ljuddämpare och ventilationsﬁlter
Inom pneumatik- och vaccumområdet uppstår ofta skadliga ljudnivåer
Ljuddämparen reducerar dessa med minimal påverkan av luftgenomströmningen
• För tryckluftsanläggningar, maskiner, pumpar, kompressorer etc.
• Dimensioner 1/8 – 6”
• Invändig eller utvändig gänga
• BSP- eller NPT-gänga

Välkomna med era förfrågningar
Tel 08-645 26 70 www.thonab.se

Produkter

Kopplingar
• Överbelastningsskydd där vridmomentet kan överskridas
• Dimensionsområde: axeldiameter 6,4–110 mm

Maskindelar
• Kundanpassade maskindelar tillverkade enligt kundens ritning eller önskemål
• Thonab har ett brett, internationellt kontaktnät som möjliggör val av för
tillfället bästa tillverkare baserat på kvalitet, antal, pris och leveranstid
• Böjliga drivaxlar
• Gjutgodsdetaljer av stål enligt ritning
• Thonab lagerhåller även maskindelar i tum-dimensioner
• Thonab blir ert lagerhotell, ni avropar efter behov

Slitringar
Slitringen är en tunn, rostfri hylsa, som mekaniskt pressas på en sliten axel där radialtätningen slitit upp ett spår.
Denna typ av renovering har många fördelar:
• Kostnadseffektiv jämfört med utbyte av axeln eller att
spruta den med nytt material
• Kan ofta utföras på plats utan tids- och kostnadskrävande demontering
• Originaltätningens dimension kan användas
• Den nya slitytan är skonsam för den nya tätningen
• Bättre än ny
Välkomna med era förfrågningar
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Thonab Maskindelsleverantören
Thonab startades 1973 och ﬁnns i Västberga strax söder om Stockholm.
Lagret är vår stolthet och omfattar c:a 2000 artikelnummer.
Produkterna vi är duktiga på ﬁnns inom maskindelar: kolvringar, kundanpassade kullager,
ljuddämpare för pneumatik, böjliga drivaxlar, kopplingar och slitringar.
Många artiklar är kundanpassade och unika och kan lagerhållas för avrop enligt önskemål.
Efter mångårigt samarbete med leverantörer från i stort sett hela världen vet vi vilken
tillverkare som har de bästa förutsättningarna att uppfylla de tekniska och kommersiella
önskemålen kring varje detalj.

Personal

Hans Thonestad
• VD och ägare
• Varit med sedan starten 1973
• Övergripande ansvar
• Försäljning

Claes Larmerus
• Försäljning
• Konstruktioner till kundens idéer och produkter

Eva Forsgren
• Order och faktura
• Håller kontakt med leverantörer och
speditörer

Tony Norberg
• Lager
• Leveranser i rätt tid med rätt innhåll till
rätt kund
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• Ekonomi
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