
Spanassen en veiligheidslagers



Spanassen worden gebruikt voor het af- en opwikkelen van dunne materialen. Kunststoffolie, bedrukt katoen, 
linoleum of papier. Er zijn vele toepassingen en feitelijk voor alles wat op een rol wordt op- en/of afgewikkeld is 
een spanas denkbaar. 

Als logische aanvulling op ons pakket Turian draaidoorvoeren, bieden we een compleet pakket spanassen en 
veiligheidslagers aan van twee prominente 
leveranciers; Trasco en Resource. Deze fabrieken 
zijn al jaren de vaste partners van wereldspelers 
als o.a. Hewlett-Packard en AGFA.  
 
De spanassen zijn verkrijgbaar van 1” tot 12” 
met lengtes tot 6000mm. Alle assen worden op 
specificatie gemaakt, ongeacht het vervanging 
betreft of ontwikkeling voor nieuwbouw, we 
zullen altijd samen met de fabrikant kijken naar de toepassing van de as. We leveren assen vervaardigd van 
diversen materialen.  
 
Aluminium  Economisch meest gunstig, relatief licht in vergelijking met staal. 
Staal   Robuust, hoog gewicht, beperkt hoge stijfheid. 
Koolstof  Zeer licht, maximale stijfheid.
 
Speciale opties met zelf-centrerende assen of assen met diferentieel behoren tot de standaard mogelijkheden. 

Heavy duty koolstof expansie as. 

Koolstof   
 
Met koolstof assen hebben we een uniek product in huis.  
Een koolstof as weegt tot slechts 17% van 
wat een stalen as weegt. 
 
Tevens heeft een koolstof as stijvere 
eigenschappen, met als gevolg dat 
een koolstof as slechts 79% buigt t.o.v. 
een stalen uitvoering. We bieden twee 
uitvoeringen koolstof assen, de heavy 
duty en de ultra light weight.                                                          

As met frictieringen

Overige uitvoeringen assen  
 
Onze pneumatische assen worden uitgevoerd met nokken 
of strippen.Zelfcentrerende “multi bladder” assen behoren 
vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden.  
 
Ook voor mechanisch bediende assen kunt u bij ons terecht. 
Verder leveren we spanassen voor messen, differentieel assen, 
spreidassen (bananen walsen) en poly expander assen. 

Spanassen

(ultra light weight).



Spanmoffen worden gebruikt voor het in diameter vergroten van een spanas.
Voordeel is dat je eenvoudig met een bestaande as, grotere diameters rollen kunt
verwerken. Erg handig als er incidenteel grotere maten worden toegepast in
het proces. Doormiddel van spanmoffen kan je dus eenvoudig de as aanpassen naar
het gewenste klembereik. 

Met name bij die situaties waar er veel verschillende diameters rollen worden
gebruikt is het meestal goedkoper en efficiënter om een aantal spanmoffen te gebruiken voor het geschikt maken van de 
spanassen of draagassen (assen zonder spanmogelijkheid)  
 
Spanmoffen zijn hol en kunnen over de as worden geschoven en op iedere willekeurige plaats kunnen worden geklemd. 
Doormiddel van een spiraalslang kunnen meerdere spanmoffen aan elkaar verbonden worden. We leveren spanasadapters 
voorzien van balg of nokken.  

Spanasadapters

Als een rol van zichzelf stevig is en er geen doorlopende as nodig is voor de stabiliteit, 
kan er gebruik gemaakt worden van spankoppen. De spankoppen kunnen met adapters 
ook geschiktgemaakt worden voor grotere diameters.

We leveren spankoppen in alle denkbare uitvoeringen; zelfspannend (axiaal belast),
excentrisch spannend of pneumatisch. 

Spankoppen

Spanassen worden geplaatst in een gelagerde ophanging. In veel gevallen wordt de as 
met de asuiteindes (astappen) in een gelagerde uitsparing in de machine gehangen. De 
as is dan voorzien van een lagering.  
 
Voorkeur heeft het om de as, in veiligheidslagers te plaatsen. Deze lagers borgen de as 
automatisch zodra deze roteert. Deze klap- en schuiflagers zijn afgestemd op de vorm 
van de astap en kan verschillende verschijningsvormen hebben. Uiteraard kunnen we 
uw spanas en lager aanvraag op elkaar afstemmen. 

We leveren klaplagers, schuiflagers en axiaal verstelbare veiligheidslagers uitwisselbaar
met andere merken zoals Boschert, Double-E of Svecom. 

Veiligheidslagers

• Advies van specialisten
• Productie op uw specificatie
• Duidelijke kwaliteitsprocedures
• Wij houden voorraad van OEM uitvoeringen
• Motiverende prijsstelling met acceptabele doorlooptijden

Waarom Q Plus? 
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Q Plus B.V. ● Kubus 200 ● NL-3364 DG ● Sliedrecht  
tel: +31(0)88 3355200 ● www.qplus.nl ● qplus@qplus.nl  


