
 

 

 

Våra leverantörer är ledande inom 
kullager och Era produkter levereras 
med högsta kvalitet.  

Vi lagerhåller Era produkter för korta 
leveranstider 

 

 

Thonab är en ledande 
leverantör av 
specialkullager till 
industrin       

 

Thonab skapar 
produkter av era idéer  

 
Thonab sätter kundens 

behov och önskemål i  
fokus

 
 
 

 
 

 
 

 

KUNDANPASSADE 
KULLAGER 

-  

FRÅN IDÉ  
TILL PRODUKTION 

 



                                                                          

 

 

 

          UTVECKLING AV ETT KULLAGER 

 
Ett kullagers funktion är att förhindra eller minska friktion mellan sammankopplade element. 
Lager är en precisionsdel och i flesta fall ett nyckelelement i en produkts funktion. 
 
Vi inser vikten av att beakta flera parametrar för att utveckla ett kullager som skall klara  
av den miljön den skall finnas i och de belastningar den kommer att utsättas för: 

- Kontaktytan mellan kula och bana 

- Banornas precision 

- Definition av lasten: axial, radial eller kombinerad 

- Val av material 

- Smörjmedel och beläggning 

- Tätning eller dammskydd 

 

 
 

FRÅN IDÈ TILL PRODUKTION 

1. Tillsammans med Er tar vi reda på vilken typ av kullager som behövs till Er konstruktion och 
skapar ritningsunderlag. 

2. Thonab tar kontakt med ledande tillverkare av kullager och tar fram prototyper.  

3. Prototyperna testas för att säkerställa funktion samt kvalitet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



                                                                          

 

 

 

MATERIAL OCH TILLVERKNINGSMÖJLIGHETER 

MATERIAL INRE 
RING 

• Stål 
• Mässing 

• Aluminium 

• Plast 

YTBEHANDLING • Förzinkat 

• Kromaterat 

• Enl. önskemål 

BANOR FORM • Svarvade eller slipade banor 

- Plan 

- Fläns 
- Konvex 
- H-form 
- Konkav 
- V-formad 

 

 

MATERIAL 
YTTERBANA 

• Polyacetal - med eller utan glasfiber 
• Polyamid - med eller utan glasfiber 

• Polyuretan 

• Stål 

• Mässing 

• Enl. önskemål 

DAMMSKYDD • Plast 
• Gummi (RS) 

• Stål (Z) 

ÖVRIGA VAL • Härdat eller ohärdat 

• Fullmatat eller med hållare av stål eller plast 

• Med eller utan fett/olja 

               

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

 

 

] Med eller   
utan glasfiber 

OLIKA KONSTRUKTIONER 
 

   

 Stort dimensionsområde 
 Olika hårdheter 
 Plastytterbana är skonsamt 

mot aluminium 
 För att reducera ljud kan 

även mjukare plaster väljas 
såsom polyuretan 

 

 Olika material som  
- polyacetal 
- polyamid 
- polyuretan 
- mässing 
- stål, rostfritt stål 

 
 

 

 Stålytterbanor där 
bärigheten kräver detta 

 Enradigt eller tvåradigt 

   

 Olika utformningar av 
innerringen för att erhålla 
flera funktioner: 
- Excentrisk 
- Utvändig 

 Gängad tapp för justering i 
höjdled 

 Kundanpassade hjulhus 
 Underlättar montering 

 Hjulhus justerbara i höjdled 
 Användningsområden är 

skjutdörrar och fönster 
 Inom- eller utomhus 



                                                                          

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

 Besöksadress: AB Thonab 

Vretenborgsvägen 28 

    126 30 Hägersten 

Telefon:   +46 (0)8 645 26 70 

Mail:   info@thonab.se 

Hemsida:  www.thonab.se 
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