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Caged Technology
Giriş
İlk bilyeli rulmanlar, tamamı bilyeden oluşan bir yapıyı sahipti; bir başka ifade ile,
rulman yatağı kafesi yoktu. Bu nedenle endüstriyel anlamdaki kullanımı aşağıda belirtilen
faktörler nedeniyle sınırlıydı:
• Yüksek gürültü seviyesi
• Düşük devir sayısı aralığı
• Kısa kullanım ömrü
Daha sonraları ise bugün için bilinen haliyle rulman yatağı kafesine sahip bilyeli rulmanlar
geliştirildi. Kullanılan kafes öncelikli olarak gürültü seviyesini azaltırken, aynı zamanda
devir sayısı aralığını da geliştirdi. Buna ilave olarak, taşıyıcı bilye sayısı azaltılmasına rağmen
kullanım ömrü uzadı.
Günümüzde dünyanın dört bir yanında kullanılan doğrusal kılavuzunun kaşifi olan THK,
doğrusal kılavuzlar için rulman yatağı kafesinin çalışma prensibine benzer olarak Caged
Technology’sini veya bilyeli zincir teknolojisini geliştirmiş ve doğrusal kılavuzlar için yeni
bir güç boyutunun yolunu açmıştır.
Doğrusal kılavuzlar, bilyeli zincir teknolojisi sayesinde döner yatakların gösterdiği üstün
çalışma özelliklerine kavuşmuş olmaktadır. Bu üstün özelliklerin başlıcaları, uzun kullanım
ömrü, yüksek hızlarda çalışmaya uygunluk ve yağlama periyotları aralıklarının çok uzun
olması, hatta bakım gerektirmemeleridir.

Döner Yatak
Klasik çalışma prensibi (tamamı bilyeli)
•
•
•
•
•

Bilyelerin kendi aralarındaki metalik noktasal teması
Yağ tabakasında kesinti
Kısa kullanım ömrü
Düşük devir sayıları
Yüksek ısı oluşumu

Bugün için geçerli kafesli çalışma
prensibi
• Aralarında sabit bir mesafe bulunan bilyeler
• Bilyeler arasında yağlama maddesi deposu
• Yüksek devir sayılarına rağmen daha uzun
kullanım ömrü
• Daha düşük ısı oluşumu
• Daha düşük gürültü oluşumu
• Kontrollü bilye dolaşımı sayesinde stabil çalışma
özellikleri
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Bilyeli Zincire Sahip Doğrusal Kılavuz
Kılavuz arabası

Kılavuz rayı

Uç plakası

Uç contası

Bilyeler

Bilyeli zincir

SHS tipi bilyeli zincire sahip kılavuzun yapısı

Bilyeli Zincir Tekniğinin Avantajları
Bilyeler

Tamamı bilyeli
doğrusal kılavuz

Bilyeler arasındaki
sürtünme ısı ve gürültü
oluşturmaktadır

B
ç
v

Yağ tabakası
teması

Bilyeli zincire sahip
doğrusal kılavuz

Bilyelerin birbirlerine neredeyse sürtünmeden
çalışması, belirgin bir şekilde daha az gürültü
ve ısı oluşmasını sağlamakatdır
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Kayma sürtünmesine sahip bilye teması
Noktasal temas nedeniyle yüzey baskısı

Çalışma yönü

Temas sürtünmesi

Avantaj
Caged Technology

Avantaj
Caged Technology

Çarpışma gürültüleri

Çarpışma gürültüleri

1
2

Metalik temas, sadece yük
bölgesinde meydana
gelmektedir. Sonuç: Rahat
bir çalışma.

Düşük gürültü seviyesi - Rahatsız etmeyen bir ses
Bilyeler birbirine çarpmadığından ve sürtünmediğinden
dolayı daha az gürültü oluşmaktadır.

Optimum çalışma özellikleri
Zincir, bilyeleri belli bir düzen içinde tutmakta ve bu sayde
bilyelerde bir yığılma meydana gelmeden tutarlı bir dönüş
sağlanmaktadır. Sonuç olarak kılavuz arabası tutarlı ve
stabil bir şekilde çalışmaktadır.

Konvensiyonel
kılavuzlarda, yönlendirme
bölgesinde bilyeler
birbirine çarpmaktadır

Konvensiyonel tip bilye yönlendirmesi
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Kafes cebi ve bilyeler arasındaki
yağlama tabakası teması

Yönlendirme
bölgesindeki kontrollü
bilye dolaşımı
sayesinde optimum
çalışma özellikleri.

Bilyeli zincir ile bilye yönlendirmesi

Bilyeli zincir

Bilyeler ve zincir arasındaki temas durumu

Bilye dönüş bölümü

Üstün yüksek hız performansı

Avantaj
Caged Technology

Avantaj
Caged Technology
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Bilyeli zincir, bilyeleri birbirinden belli bir uzaklıkta tutmakta,
birbirlerine sürtünmesini engellemekte ve daha az sürtünme
ısısı meydana gelmesini sağlamaktadır. Tüm bunlar zincir
kılavuzlarını üstün bir yüksek hız performansına
ulaştırmaktadır.

Uzun süre bakım gerektirmez ve uzun kullanım ömrü
Bilyeler arasındaki kafes cepleri bir yağlama maddesi deposu
işlevi görmekte ve çalışma sırasında sürekli olarak gresleme
sağlamaktadır. Bu sayede yağlama sıklığı ciddi ölçüde
azalmaktadır.

Sürekli yağlama
için yağlama
maddesi depoları

Çalışma sonrasındaki yağlama
gresinin durumu
(SHS45LV: Yüklenme testi)
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Bilyeli Zincir Efekti İle Uzun Kullanım Ömrü
Bilyeli zincir efekti sadece yağlama periyotları aralıklarının çok uzun olmasını sağlamakla,
hatta bakım yapılması ihtiyacını ortadan kaldırmakla kalmayıp,doğrusal kılavuzun kullanım ömrünü
performansında hiçbir düşme meydana gelmeden uzatmaktadır. Aşağıda sonuçları verilen
kullanım ömrü testi bunu kanıtlar niteliktedir.

Doğrusal Kılavuz İçin Kullanım Ömrü Testi
1. Test standı

Yük P

Pul
Yük hücresi
Plaka

Kılavuz arabası

Kılavuz rayı

Tezgah

Strok

2. Test parametresi
Tip
Sayı
Yüklenme
Yüzey basıncı
Yağlama
İvmelenme

: SHS25V1SS+580LP
: 32 adet
: Kılavuz arabası başına 11,1 kN (0,35 C)
: 2.664 Mpa
: Lityum sabunu gresi Sınıfı 2, sadece ilk gresleme
: 10 m/s2 (1 G)
Hız
(m/dak.)

60
Strok =
350 mm

0,1

6

0,25

0,1

0,4

Süre (sn.)

Nominal kullanım ömrü:
L10 = 400 km

3. Test sonucu - Bilyeli zincirin durumu
testten önce

5 mm
8000 km çalışma
mesafesi
ardından
Yeterli miktarda yağlama gresi mevcut

4. Karşılaştırmalı Olarak THK Doğrusal Kılavuzları
Litre olarak
Test
durdurması

Test değerleri
Teorik değerler

Nominal kullanım ömrü: 400 km

100 km’den sonra yağlama aralıkları

Sadece ilk gresleme

Kullanım ömrü

Dayanıklılık testinin sonuçları, bilyeli zincire sahip doğrusal kılavuzların, geleneksel kılavuzlara oranla
daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olduğunu göstermektedir. Bunun mantıksal sonucu olarak bilyeli
zincire sahip doğrusal kılavuz için daha yüksek dinamik yüklenme değerlerinin söz konusu olduğu
ortaya çıkmaktadır.

Dinamik Yüklenme Değerlerinin Ve Kullanım Ömrünün Karşılaştırılması

Dinamik yüklenme değerleri
SHS25L tipi bilyeli zincire sahip doğrusal kılavuzC = 36,8 kN
HSR25L tipi tamamı bilyeli doğrusal kılavuz

C = 27,2 kN

FC = 1,3

Kullanım ömrü
P = 13,6 kN’luk yük altında
Bilyeli zincir ile
Bilyeli zincir olmadan

L = (C/P)3 3 50 = (35,5/13,6)3 3 50 = 990 km
L = (C/P)3 3 50 = (27,2/13,6)3 3 50 = 400 km

FL = 2,4

Belli uygulama koşulları altında kullanım ömrünü hesaplamak için THK ana kataloğuna bakınız.
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Bilyeli Zincire Sahip Doğrusal Kılavuza İlişkin Veriler
Gürültü Oluşumu
Bilyeli zincir, bilyeler arasında sabit bir mesafe bulunmasını sağlayarak, bilyelerin birbirine
sürtünmelerini ve çarpışmalarını önlemektedir. Bunun sonucunda yüksek hızlarda bile
gürültü ve ısı oluşumu asgari seviyede kalmaktadır.
Değerler V = 50 m/dakikada ölçülmüştür
50

80
70

Gürültü seviyesi (dBA)

Gürültü seviyesi (dBA)

90

HSR35LR
(Bilyeli zincir olmadan)

60
50
SHS35LV
(Bilyeli zincir ile)

40

40

HSR35LR
(Bilyeli zincir olmadan)

30
20

SHS35LV
(Bilyeli zincir ile)

10

9,6dBA

30

0

25

50
75
Hız (m/dak.)

100

0

125

0

SHS35LV ve HSR35LR tiplerinde gürültü oluşumu

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Frekans (Hz)

SHS35LV ve HSR35LR tiplerinde gürültü oluşumu

Yükek Hızda Bakım Gerektirmez
Bilyeli zincir, bilyelerin birbirine sürtünmesini önlemektedir. Bu sayede sürtünme ısısı
azaltılmakta ve kompakt kılavuzun hızlı çalışma performansı belirgin bir şekilde
iyileştirilmektedir.
Test edilen tip
Hız
Strok uzunluğu
Yağlama
Yüklenme
İvmelenme

:
:
:
:
:
:

SHS65LVSS
200 m/dak.
2500 mm
Sadece ilk gresleme
34,5 kN
1,5 G

Gerçek çalışma mesafesi

30.000 km
0

5.000

10.000 15.000
20.000
Çalışma mesafesi (km)

Bilyeli zincirin yakın plan çekimi
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19.719 km

Hesaplanan kullanım ömrü

25.000

30.000

30.000 km’lik
çalışmanın
ardından
hala eskime
belirtisi olmayan
yeterli miktarda
yağlama gresi
mevcut.

Kayma Direnci
Bilyeli zincir sayesinde bilyeler arasında sabit bir mesafe olması ve bilyelerin kontrollü bir
şekilde kılavuz arabasının bilye dolaşımında görev yapması sağlanmaktadır. Bu durum,
sabit bir kayma direnci ve yüksek bir pozisyon hassasiyeti ile birlikte her türlü montaj
konumunda üstün bir çalışma performansı elde edilmesine imkan tanımaktadır.

 Kayma direncinin karşılaştırılması
Bilyeli zincire sahip SHS25LV

20

20

18

18

16

16

14
12

Smooth
Motion

10
8
6

Kayma direnci (N)

Verschiebewiderstand (N)

Bilyeli zincir bulunmayan HSR25LR

Variation 81,8 %

4

14
12
10
8
6

Varyasyon 8,6 %

4

2

2

0

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

Hub (mm)

Strok (mm)

(Geschwindigkeit: 1mm/sec)

(Hız: 1mm/sn.)

300

350

400

Partikül Emisyonu
Bilyeli zincir, bilyelerin birbirine sürtünmesini engellemekte ve bu sayede metalik aşınmayı
azaltmaktadır. Sonuç olarak partikül emisyonu, konvensiyonel doğrusal kılavuzlara oranla
% 95 daha düşüktür.

0,3 - 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0

Partikül
büyüklüğü (m)

2,0 - 5,0
5,0 -

Bilyeli zincir ile (SSR20)

300
Partikül miktarı
(Sayı / 2 dak. × litre)

Partikül miktarı
(Sayı / 2 dak. × litre)

Bilyeli zincir olmadan

200
100
0

0

5

10
15
Süre (Saat)

20

300
200
100
0

0

5

10
Süre (Saat)

15

20
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Silindirik Makaralı Zincire Sahip Doğrusal Kılavuzlar
Kılavuz rayı
Kılavuz arabası

Uç plakası
Uç contası

Tutucu paka
Silindirik makaralı zincir
Silindirik makaralar

SRG tipinin yapısı

Tutucu plakalara sahip silindirik
makaralı zincir

Silindirik makara dolaşımının
büyütülmüş gösterimi

45°

45°

45°

45°

SRG tipi (Standart)
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SRN tipi
(Düşük toplam yükseklik)

SRW tipi

SRG, SRN ve SRW Tiplerinin Özellikleri
Geleneksel makaralı
kılavuz

Makaralı zincire sahip
makaralı kılavuz
makara
devrilmesi
olmadan

Zincir
bulunmayan
makaralı
kılavuzlarda, makaralardaki devrilme,
kılavuz sisteminin hassasiyetini ve
dayanımını belirgin bir şekilde
düşürmektedir.
Ayrıca
kayma
direncinde de önemli ölçüde bir
değişkenlik söz konusudur.

Makaralı zincir, makaraları aralarında
belli bir mesafe olacak şekilde bir
arada tutmakta ve makaraları tipik
makara devrilmesi meydana gelmeden
makara dolaşımı içinde hareket
ettirmektedir. Makaraların düşük
sürtünme faktörü düşük bir kayma
direnci ve üstün bir çalışma
performansı sağlamaktadır.

Bakım
gerektirmez

Makaralar arasındaki aralık bölmeleri, yağlama
maddesi deposu işlevi görmektedir. Münferit işlem hareketleri
sırasında bu depolar yuvarlanma elemanlarına tam olarak
ihtiyaç duyulan miktarda yağlama maddesi vermekte ve bu
sayede uzun bir süre bakım gerektirmeden çalışmalarını
sağlamaktadır.

Ultra yüksek
direngenlik

Makara çapı ile makara uzunluğu arasındaki optimum oran
sayesinde SRG tipi ultra yüksek bir direngenliğe
ulaşmaktadır. Bunun sonucunda makaraların yük altında
sapma göstermeleri minimize edilmektedir.
Kontak açısı geometrisi olarak dik O düzeni seçilmiştir.
45°’lik kontak açısı burada her yöne doğru eşit düzeyde
yüksek yük tatbik edilebilir bir doğrusal sistem
sağlamaktadır.

Dünya genelinde
geçerli
standartlara
uygun ölçüler

SRG tipinin ana ölçüleri, dünya piyasalarına sürüldükten
sonra ölçüleri bakımından bir standart haline gelen
tarafından geliştirilen HSR tipinin ölçüleri ile
uyumludur.
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Makaralı Zincire Sahip Doğrusal Kılavuza İlişkin Veriler
Kayma Direnci
Makaralı zincir, makaraları aralarında belli bi mesafe olacak şekilde bir arada tutmakta ve kontrollü
bir şekilde makara dolaşımı dahilinde yönlendirmektedir. Bu sayede makaraların devrilmediği
üstün bir çalışma performansı elde edilmektedir. Kayma direnci bu sırada neredeyse sabit
kalmaktadır. Test sırasında kayma direnci varyasyonunda 4,7 faktörlük bir azalma kaydedilmiştir.

Kayma direnci (N)

60

Zincirsiz makaralı kılavuz
Büyüklük 45
10,63 N

50
40
30

SRG45LC
2,26 N

20
10
0

0

100

200

300

400

500

Çalışma mesafesi (mm)

Bakım gerektirmez
Doğrudan makaralardaki yağlam maddesi depoları neredeyse bakım gerektirmeyen bir
çalışma elde edilmesini sağlamaktadır.
Test edilen tip
Ön gerilim
Hız
İvmelenme
Strok uzunluğu
Yağlama

:
:
:
:
:
:

SRG45LCC0
C0
180 m/dak.
1,5 G
2.300 mm
Sadece ilk gresleme

Yeterli miktarda yağlama maddesi
Makara

•Test sonucu:
15.000 km çalışma mesafesi ardından
çalışma hatlarında pul tarzı dökülme
ve yağ tabakasında herhangi bir
kesinti meydana gelmemiştir
15.000 km’den sonra makaralı zincir

Makaralı zincirin yakın plan
çekimi
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Yağlama
maddesine
bir eskime
gözlemlenmemiştir

Direngenlik Değerleri
Yüksek direngenlik değerleri
SRG tipinde ön gerilim
Konvensiyonel makaralı kılavuz

:
:

Ön germe sınıfı C0
C0 ile eşdeğerdir

12

Radyal

10
Sapma δ (m)

8

Konvensiyonel makaralı kılavuz,
yapı büyüklüğü 45

6
4

Zincire sahip makaralı kılavuz
SRG45LC

2
0

0

5

10
15
20
Rayda yüklenme (KN)

25

30

20

Ters radyal

Sapma δ (m)

15
Konvensiyonel makaralı kılavuz,
yapı büyüklüğü 45
10

5

0

Teğetsel

Zincire sahip makaralı kılavuz
SRG45LC
0

5

10
15
20
Ters radyal yüklenme (kN)

25

30

Tezgah
sabit monteli

sadece üzerine
yerleştirilmiş

Sapma δ (m)

40

30

Konvensiyonel makaralı kılavuz,
yapı büyüklüğü 45

20
Zincire sahip makaralı kılavuz
SRG45LC

10

0
0

5

10
15
20
Teğetsel yüklenme (kN)

25

30
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Caged Technology’li Yüksek Hız Bilyeli
Vida SBK

Caged Ball™ Teknolojisi

Mil

Yüksek eğimli,
2 yollu

Bilyeler

Somun

SBK tipinin kesit görünümü

SBK tipi yüksek hız bilyeli vidanın sahip olduğu bilye yönlendirmesi, bilyeleri teğetsel yönde hareket
ettirmekte ve bu sayede 210.000’e kadar bir DN değerine (Bilye merkez devresi 3 devir sayısı)
ulaşılmasını sağlamaktadır. Böylece bu tip, önceki besleme vidalarına oranla 2,2 kat daha hızlıdır.

Teğetsel yönde
optimum bilye yuvası

14

Dik açıda optimum
bilye yuvası

Düşük gürültü emisyonu

2

Caged Technology, bilyelerin çalışma
sırasında birbirine çarpmasını ve
sürtünmesini önlemekte, böylece bilyeli
vidanın gürültü emisyonu minimize
edilmektedir. Teğetsel bilye yuvası,
belirgin bir şekilde daha sessiz bir
çalışma sağlamaktadır.

Caged Ball Technology’li bilye dolaşımı

Uzun süre bakım gerektirmez

3

Bilyeler arasındaki aralık bölmeleri, yağlama
maddesi deposu işlevi görmektedir. Bu
yağlama maddesi depoları, her harekette
sabit ve oldukça etkili bir yağlama maddesi
beslemesi sağlamaktadır. İlave olarak
opsiyonel yağlama sistemi QZ ve sıyırma
halkası kullanılarak en kritik uygulama
şartlarında dahi bilyeli vidanın hiçbir bakım
gerektirmemesi sağlanabilmektedir.

Konvensiyonel
bilye düzeni

Eşit düzeyde bir dönme
momenti

4

Caged Technology, bilyelerin birbirine
sürtünmesini önlemekte ve böylece bilye
vidanın dönme momenti akışını
iyileştirmektedir. Bunun sonucunda ön
gerilimdeki
dönme
momenti
dalgalanmaları belirgin bir düşüş ve
kopma torkunda azalma elde
edilmektedir.

Yağlama maddesi deposuna sahip bilye düzeni
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Caged Technology’li Bilyeli Vidaya İlişkin Veriler
Dönme Momenti Salınımları
Caged Technology’li bilyeli vida, düşük hızlarda bile eşit düzeyde bir dönme momenti
göstermektedir. Bu sayede pozisyon hassasiyeti artmaktadır.

Test parametresi

Değer

Çap/Eğim

32 / 10 mm

Devir sayısı

60 dak.-1

Strok

700 mm

Avans

10 mm/s

Dönme momenti (Nm)

1,0
!" Technology
#$% "&'
(
Caged
olmadan
!" Technology’li
#$% "&)
* SBN
Caged

0,5
0,0

0

25

50

75

100

125

150

-0,5
-1,0
Süre (sn.)

Bakım gerektirmez
Yüksek hız dayanıklılık testi
QZ yağlama sistemine sahip SBK tipi için bir yüksek hız dayanıklılık testi
test standı kullanılmıştır. Çalışma çevrimi, 210.000’lik bir DN değerinde ve sadece tek seferlik
bir ilk yağlama ile gerçekleştirilmiştir.

Test parametresi

Değer

Tip

SBK3620-7.6

Sayı

3

Yüklenme

1,87 kN (sadece ön gerilim)

maks. devir sayısı

4200 dak.-1

DN değeri:

160.000

maks. ivmelenme

1G

Strok

400 mm

Yağlama maddesi
Yağlama miktarı

Multemp HRL
8 cm3 (sadece ilk yağlama)

3000 km’lik çalışma
performansındaki
sonuç: Pul tarzında
dökülme, yağ
tabakasında
kesinti yok

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Çalışma mesafesi L (km)
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5.000

Gürültü Emisyonu
Caged Technology, bilyelerin birbirine sürtünmesini önlemekte ve böylece daha az gürültü
meydana gelmesini sağlamaktadır.

Test parametresi

Değer

Çap/Eğim

32 / 10 mm

Yağlama maddesi

THF AFG gresi

Ölçüm yolu

1m

Gürültü seviyesi (dBA)

80
70
60
SBN tipi

50

Normal tip
0

1000

2000

3000

4000

Devir sayısı (dak.-1)

Isı Oluşumu
Caged Technology, normalde bilyelerin karşılıklı olarak sürtünmesi nedeniyle oluşan ısının
belirgin bir şekilde azalmasını sağlamaktadır. Bununun sonucunda yüksek hızlarda üstün
bir performans göstermektedir. Özel yağlama gresi AFG kullanıldığında, ısı oluşumu daha
da aşağılara çekilebilmektedir.

Test parametresi

Değer

Çap/Eğim

32 / 10 mm

Devir sayısı

400-3000 dak.-1

Strok uzunluğu

400 mm

Yağlama maddesi

AFG gresi

Çevre sıcaklığı (C)

60

50

40

THK AFG yağlama gresi
normal THK yağlama gresi

30

20

0

500

1000

1500

2000

Devir sayısı

2500

3000

3500

(dak.-1)
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Caged Technology’li S Serisi
Dünya standardı

Ağır hizmet tipi

SHS

SNR/SNS

Takım tezgahları
NC torna tezgahları
Matkap makineleri
Tel erozyon makineleri
Genel tahrik sistemleri

Radyal tip

Geniş ve alçak tip

SSR

SHW

Taşlama makineleri
Yarı iletken üretim sistemleri
Baskı devre kartı delme makineleri
3D ölçüm cihazları
Donatım otomatları
Tıbbi cihazlar

Minyatür tip

SRS

Yarı iletken üretim sistemleri
Optik ölçüm makineleri
Tıbbi cihazlar
Bağlayıcılar (Bonder)
Yazıcılar
Çip montörleri
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İşleme merkezleri
NC torna tezgahları
Taşlama makineleri
Beş eksenli işleme merkezleri

Baskı devre kartı delme makineleri
Yarı iletken üretim sistemleri
Tel erozyon makineleri
Genel tahrik sistemleri
Optik ölçüm makineleri
İşleme sistemleri

Yüksek dayanım tipi

Yüksek hız tipi

SRG

SBN

Beş eksenli işleme merkezleri
Yüksek hassaslıkta işleme merkezleri
İşleme merkezleri

Yüksek hızda işleme merkezleri
Yükse hızda donatım sistemleri
Yüksek hızda taşıma tertibatları
Yüksek hızda baskı devre kartı delme makineleri

Yüksek dayanım tipi

Yüksek hız tipi

SRN

SBK

Ağır hizmet tipi takım tezgahları
Yüksek hassaslıkta torna tezgahları
Matkap makineleri
Ağır hizmet tipi kesim makineleri

Yüksek hızda işleme merkezleri
Yükse hızda donatım sistemleri
Yüksek hızda taşıma tertibatları
Yüksek hızda baskı devre kartı delme makineleri

Yüksek dayanım tipi

Ağır hizmet tipi

SRW

HBN

Koordinat delme makineleri
Büyük presler
Yüzey taşlama makineleri
Enjeksiyon kalıplama makineleri

Hızlı tahrik sistemleri
Enjeksiyon kalıplama makineleri
Presler
Pres döküm makineleri
Plastik elyaf presleme makineleri

19

THK Co., Ltd. firmasının tescilli markalarıdır.
Teknik verilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır

www.thk.com

08/2008 Printed in Germany

THK Group - Headquarters
THK Co., Ltd.
3-11-6 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku
J-Tokyo 141-8503
Tel. +81 (03) 54 34 -03 51
Fax +81 (03) 54 34 -03 53
thk@thk.co.jp

THK Europe
THK GmbH
Hubert-Wollenberg-Str. 13-15
D-40878 Ratingen
Tel. +49 (21 02) 7425-0
Fax +49 (21 02) 7425-299
info.ehq@thk.de

THK U.S.
THK America, Inc.
200 East. Commerce Drive
Schaumburg, IL. 60173
Tel. +1 (847) 310-1111
Fax +1 (847) 310-1271
chicago@thk.com

THK Southeast Asia & Oceania
THK LM SYSTEM Pte. Ltd.
No. 7 Temasek Blvd. #17-05
Suntec City Tower 1
Singapore 038987
Tel. +65-6884-5550
Fax +65-6884-5550

Avrupa’daki satış ve destek birimleri
Stuttgart (Almanya)
Düsseldorf (Almanya)
Münih (Almanya)
Frankfurt (Almanya)
Milton Keynes (Birleşik Krallık)
Milano (İtalya)
Bolonya (İtalya)
Linz (Avusturya)
Lyon (Fransa)
Stokholm (İsveç)
Barselona (İspanya)
İstanbul (Türkiye)
Prag (Çek Cumhuriyeti)

Tel. +49 (0) 71 50 91 99-0
Tel. +49 (0) 21 02 74 25-0
Tel. +49 (0) 89 37 06 16-0
Tel. +49 (0) 21 02 74 25 65-0
Tel. +44 (0) 19 08 30 30 50
Tel. +39 0 39 28 42 079
Tel. +49 0 51 64 12.211
Tel. +43 (0) 72 29 51 400-0
Tel. +33 (0) 4 37 49 14 00
Tel. +46 (0) 8 44 57 630
Tel. +34 (0) 93 65 25.740
Tel. +90 (0) 216.569 71 23
Tel. +420 (0) 24 10 25-100

THK China
THK China Co., Ltd.
No. 41 Dalian Economic &
Technical Development Zone
Liaoning Province, China
Tel. +86 (411) 8733-7111
Fax +86 (411) 8733-7000

E-mail: info.str@thk.eu
E-mail: info.dus@thk.eu
E-mail: info.muc@thk.eu
E-mail: info.fra@thk.eu
E-mail: info.mks@thk.eu
E-mail: info.mil@thk.eu
E-mail: info.blq@thk.eu
E-mail: info.lnz@thk.eu
E-mail: info.lys@thk.eu
E-mail: info.sto@thk.eu
E-mail: info.bcn@thk.eu
E-mail: info.ist@thk.eu
E-mail: info.prg@thk.eu

