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S trategią Grupy Kapitałowej FASING S.A. jest wykorzysty-
wanie wieloletniego doświadczenia i proponowanie nowych 

rozwiązań technologicznych skupiając się na najwyższej jakości 
wyrobów. Takie podejście przekłada się na pozytywne referencje, 
które otrzymujemy z rynku. Informacje uzyskane z kluczowych 
rynków są analizowane w dziale technologiczno-konstrukcyj-
nym, a realizowane produktowo na wydziale produkcyjno-

-usługowym. Wykorzystujemy wiedzę naszych specjalistów, 
uwzględniając praktyczne zastosowanie naszych wyrobów. 

W tym roku wprowadziliśmy do produkcji łańcuch płaski 
podwójnie niski FASING 52x170-128, który można zastoso-
wać w tych samych profilach rynien przenośnika zgrzebłowego, 
co łańcuch płaski 48x152, dzięki tej samej wysokości ogniw 
pionowych. Jest to ogromna zaleta, dzięki której potencjalny 
klient w tych samych warunkach eksploatacyjnych może 
wymienić tylko trasę łańcuchową, zyskując tym samym wyż-
szy współczynnik bezpieczeństwa dzięki wzrostowi obciąże-
nia zrywającego o 45% w stosunku do łańcucha 48x152 wg 

Stawiamy na jakość

Łańcuch płaski podwójnie niski 
FASING 52x170-128

Globalny rynek nieustannie się rozwija, stawiając nowe wyzwania producentom. Obserwujemy 
tendencje światowe, ale przede wszystkim rozmawiamy z naszymi odbiorcami, projektując nowe 
wyroby tak, aby były skrojone na miarę ich potrzeb. To właśnie partnerskie relacje z klientami 
z całego świata napędzają nas do działania i ciągłego rozwoju.
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DIN 22255 oraz zwiększoną trwałość eksploatacyjną. To nie 
jedyne zalety nowego produktu. Ogniwa pionowe 52x170-128 
cechują się specjalną geometrią z powiększoną powierzchnią 
płaską współpracującą (trącą) z blachą ślizgową, co zmniejsza 
obciążenia jednostkowe i zagrożenie zniszczenia eksploatacyj-
nego na skutek martenzytu tarcia. Ogniwa pionowe posiadają 
również specjalną poprzeczkę zabezpieczającą przed zaklesz-
czaniem się ogniw łańcucha. Łuki ogniw pionowych 52x170-
128, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod symulacji 
komputerowych, zostały dopasowane do współpracy z ogni-
wami poziomymi, co pozwoliło zwiększyć odporność na 
starcie i wydłużyć trwałość eksploatacyjną. Globalny rynek 

nieustannie się zmienia, dlatego sukcesywnie poszerzamy 
asortyment produktowy. Już wkrótce planujemy wprowadzenie 
naszych kolejnych nowości produktowych, łańcuchów 56x187-
132 oraz 60x189-136. 

Nasze wyroby mają zastosowanie niemal w każdej dziedzinie 
przemysłu od górnictwa, ciepłownictwa, budownictwa, przez 
przemysł maszynowy po rybołówstwo. Umacniamy pozycję 
na dotychczasowych rynkach, prowadząc wiele rozmów tech-
niczno-handlowych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Rosji 
oraz szukamy nowych obszarów do zagospodarowania w Ame-
ryce Południowej. Obecnie pracujemy nad stworzeniem naszej 
stabilnej pozycji w Indiach i Wietnamie. � n
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