
Modulaire bouwdoos voor
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Systeemoplossingen.
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Ondernemingsprofiel

Ons motto "Enthousiast voor techniek" geldt 
voor ons al meer dan 50 jaar. Samen met de 
bedrijfswaarden ambitie, kennis en betrouwbaar-
heid, vormt het enthousiasme voor technologie 
de kern van mk, waarop we onze beslissingen 
en dagelijks handelen baseren. Dit leidt tot een 
voortdurende verdere ontwikkeling van onze pro-
ducten en diensten, zodat we altijd zo goed mo-
gelijk aan de wensen van onze klanten kunnen 
voldoen.

Ambitie
Wij gaan graag de continue uitdaging aan om de 
optimale oplossing voor een probleem te vinden. 
Daarnaast worden we gedreven door het idee 
om onze diensten, producten en processen 
voortdurend te verbeteren om zo het voordeel 
voor de klant te maximaliseren.

Knowhow
Decennialange ervaring op het gebied van com-
ponenten en modules voor de fabrieksautoma-
tisering, een permanente nieuwe en verdere 
ontwikkeling van onze producten en onze 
oplossingscompetentie in bijna alle bedrijf-
stakken, evenals een team van experts, vormen 
de basis van onze knowhow.

Betrouwbaarheid
Een faire omgang en een vertrouwelijke samen-
werking zijn voor ons even belangrijk als de na-
leving van termijnen en kwaliteitsstandaarden 
en een maximaal begrip van de klant. Zodat u 
erop kunt vertrouwen dat wij onze belofte na-
komen.

   » Enthousiast  
voor techniek, al  
    meer dan 50 jaar «
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Vestigingen

Moederbedrijf
Dochtermaatschappijen
Verkooppartner

Maschinenbau Kitz GmbH
Ampèrestraße 18
DE-53844 Troisdorf
info@mk-group.com
www.mk-group.com

mkf GmbH
Lindenstraße 1
DE-07589 Lederhose
info@mkf-automation.de
www.mkf-automation.de

mk North America Inc.
105 Highland Park Drive
Bloomfield, CT 06002, USA
info@mknorthamerica.com
www.mknorthamerica.com

mk Kitz Hispania S.L.
C/Peña Oroel, s/n. 
50410 Cuarte de  
Huerva (Zaragoza), ES
info@mkhispania.es
www.mkhispania.es

mk Products B.V.
Zwollestaat 9
7575 EP Oldenzaal, NL
info@mkproducts.nl
www.mkproducts.nl

mk Austria GmbH
IZ Nö Süd Straße 2a/M8
2351 Wr. Neudorf, AT
info@mk-group.at
www.mk-group.at

mk Swiss AG
Rolliweg 21
2543 Lengnau, CH
info@mk-group.ch
www.mk-group.ch

Moederbedrijf Dochtermaatschappijen

De mk Technology Group met het moederbedrijf 
Maschinenbau Kitz, opgericht in 1966, is een van 's 
werelds toonaangevende leveranciers van compo-
nenten, modules en systemen voor de fabrieksautom-
atisering. Het dichte productie-, verkoop- en service-
netwerk met dochterondernemingen, verkooppartners 

en buitendienstmedewerkers, garandeert een snelle 
en competente service en levering aan de klanten. 
Met meer dan 498 hooggekwalificeerde en geënga-
geerde medewerkers voldoen wij op meer dan 
33.500 m² productie-oppervlak op betrouwbare en 
nauwkeurige wijze aan de wensen van onze klanten. 
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Focusindustrieën

Automobielindustrie Accuproductie en e-mobiliteit

Nauwkeurige en 
standaardconforme ver-
werking van onderdelen

Hoge procesbetrouw-
baarheid en rendabiliteit

Verpakkingsindustrie Voedingsmiddelen- en luxevoedingsmiddelen

Flexibele en modulaire 
machinebouw voor een 
maximale diversiteit aan 
varianten

Zorgvuldig en hygiënisch 
transport voor gevoelig 
materiaal

Kunststofindustrie Elektro- en medische techniek

Procesveilige transport-
techniek voor aaneen-
schakeling en productie

Veilige en betrouwbare 
behandeling volgens de 
normen van de klant

Logistiek en materiaalstroom Machine- en installatiebouw

Geautomatiseerde 
materiaalstroom met  
korte doorlooptijden

Hoogwaardige 
transportsystemen  
vanaf partijgrootte 1

Consumptiegoederenindustrie Onderzoek en ontwikkeling

Zorgvuldig transport van 
verpakte en onverpakte 
producten

Van laboratorium  
tot daadwerkelijke  
toepassing
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Tools en configuratoren

www.quickdesigner.com

www.aluprofil.shop

www.mk-group.com/doorbuiging

www.mk-group.com/veiligheidsinrichtingen

Online-productfilters

Wij bieden voor bijna alle transportgoederen en  
gebruiksomstandigheden het passende transportsys-
teem. Voer gewoon uw parameters in en het product-
filter laat u de geschikte systemen zien.

Webshop

In onze shop vindt u alle componenten van het  
veelzijdige en beproefde profielsysteem van mk.

CAD-gegevens

Verkort uw plannings- en ontwerptijd met CAD- 
gegevens voor alle profielsysteemproducten en  
geselecteerde producten van de transport- en lineaire 
techniek.

QuickDesigner

Voor de eenvoudige en comfortabele configuratie van 
een individuele transportband bieden wij u de transport-
techniek-configurator QuickDesigner aan.

Configurator voor veiligheidsinrichtingen

Creëer snel en eenvoudig uw eigen individuele ontwerp 
voor veiligheidsinrichtingen op afstand zonder CAD- 
systeem of CAD-kennis.

Doorbuigingscalculator

Handig hulpmiddel voor de berekening van de belas-
tingsafhankelijke doorbuiging van aluminium profielen.

Online catalogi

Download alle actuele catalogi en flyers gratis als 
pdf-bestand.

Sociale media

Bezoek een van onze sociale media-kanalen.

Handig gereedschap en configuratoren op 
www.mk-group.com
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Modulaire bouwdoos voor fabrieksautomatisering

» Componenten, modules en systemen  
     voor de fabrieksautomatisering. «

Profieltechniek p. 8

Transporttechniek p. 18

Systeemoplossingen p. 24

Dienstverlening p. 26
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Het dienstenpakket in de profieltechniek omvat het  
aluminium profielsysteem evenals werkplekinrichtingen, 
veiligheidsinrichtingen en afzonderlijke machineframes 
en -platforms.  

In de transporttechniek biedt mk een uitgebreid assor-
timent gestandaardiseerde transporttypes, aangevuld 
met lineaire technologie voor nauwkeurige verwerking-
stoepassingen. 

Bovendien ondersteunt mk zijn klanten op het gebied 
van systeemoplossingen, van de planning en het  
ontwerp tot en met de inbedrijfstelling van complete 
transfersystemen. 

De verschillende soorten dienstverlening ronden het 
productportfolio af met onderhoud, service en de lever-
ing van reserveonderdelen.

Ons ISO 9001-gecertificeerd kwaliteitsmanagement 
zorgt ervoor dat onze klanten er zeker van kunnen zijn 
dat alle producten en diensten ons bedrijf met een  
constante kwaliteit verlaten.

Of het nu gaat om op maat gemaakte transportbanden 
en montagewerkplekken voor de eisen van de verpak-
kingsindustrie, werkstukdragersystemen inclusief 
veiligheidsinrichtingen voor de strenge eisen van de au-
tomobielindustrie of complexe profielconstructies voor 
de gevarieerde installatiebouw - u vindt onze producten 
in de dagelijkse praktijk van bijna alle bedrijfstakken 
terug.
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Profieltechniek

De profieltechniek bij mk bestaat uit het veelzijdige 
en beproefde mk-profielsysteem als overkoepelende 
basistechniek en de daarop voortbordurende toe-
passingen voor industrie en werkplaats.

Profielsysteem
Het modulaire mk-profielsysteem heeft voor elke toe-
passing het juiste profiel, de juiste verbindingstech-
niek en de bijbehorende accessoires. De flexibiliteit 
dankzij het modulaire principe biedt bijna oneindige 
mogelijkheden voor op maat gemaakte ontwerpen en 
oplossingen. 

Veiligheidsinrichtingen
Aansluitend op het mk-profielsysteem biedt het  
segment van de veiligheidsinrichtingen functionele 
machinebehuizingen, cabines en veiligheidshekken. 
Zo worden installaties, machines en productielo-
caties dankzij de flexibele modulaire constructie 
voordelig en effectief afgeschermd.

Industriële werkplekken
Industriële werkplekken van mk in profielontwerp, dat 
betekent een optimale productiviteit van de medew-
erkers dankzij ergonomisch en functioneel ontworp-
en werkplekken. De uitbreiding tot montagelijnen in-
clusief de koppeling van de werkplekken zorgen voor 
een geoptimaliseerd procesverloop.

Trappen en platforms
Met onze platforms bieden wij klantspecifieke 
oplossingen voor de veilige toegang tot en het werk-
en aan voertuigen, machines of installaties. Plat-
forms kunnen individuele montage- en onderhouds-
bordessen of eenvoudige standaardwerkbordessen 
en overgangen in de productiezone zijn.

 » mk-profieltechniek biedt  
u volledige flexibiliteit 
     en betrouwbaarheid. «

Profieltechniek
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  Uitgebreid profielsysteem voor maximale flexibiliteit 
in alle sectoren en toepassingen

  Vergeleken met staalconstructies geen lassen,  
doorslijpen, schilderwerkzaamheden nodig 

  Belastbare profielen voor hoge krachtabsorptie, met 
een aantrekkelijk ontwerp

  Herbruikbaarheid van profielen en componenten

  Vrijwel spleetvrije profielverbindingsstukken dankzij  
randhoekradius van 1 mm

  Stabiliteitsgerichte en veelzijdig inzetbare verbinding-
stechniek met standaardschroeven

  Online profielsysteemshop inclusief gratis  
CAD-gegevens

  Effectieve en functionele bescherming van installat-
ies en machines door machinebehuizingen, cabines 
en veiligheidshekken

  Ergonomische industriële werkplekken in profielcon-
structie en de koppeling daarvan met montagelijnen 
voor optimale productiviteit.

  Veilige toegang tot machines of productieruimtes  
via trappen en platforms.

  Hoge standaardisatie en dus korte plannings-,  
bouw- en montagetijden

  Montagegraad vrij te kiezen, van afzonderlijk onder-
deel via modules tot en met afzonderlijke frames 
en complete installaties

  Competent advies ter plaatse door verkooptechnici 
van mk

Profielsysteem

Veiligheidsinrichtingen

Industriële werkplekken

Trappen en platforms

Voordelen van de  
mk-profieltechniek

Profieltechniek
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Profielsysteem

mk-aluminiumprofielen
Met de grote keuze aan profielen, onderverdeeld in vier 
profielseries volgens de rastermaten 25, 40, 50 en 60 
mm, staat, afhankelijk van de toepassing en behoefte, 
altijd het ideale profiel wat betreft belasting en design 
ter beschikking. De hoogwaardige aluminium legering 
met een extreem slijtvaste anodiseerlaag zorgt ervoor 
dat de profielen, samen met de op stabiliteit gerichte 
verbindingstechniek, een constante zijn geworden op 

* in individuele gevallen afwijkend
Profieltechniek

het gebied van robuustheid en betrouwbaarheid, ge-
koppeld aan een aantrekkelijk design. Lichte installat-
ies, opbouwconstructies of frames kunnen net zo ef-
fectief worden gerealiseerd als dragende constructies 
voor de machinebouw. Naast de bouwprofielen omvat 
het portfolio functionele profielen, bijv. voor bescher-
mings- en werkplekinrichtingen, bandsystemen en  
zijgeleidingen in de transporttechniek.

Serie D28 Serie 25 Serie 40 Serie 50 Serie 60

Rastermaten
ø 28 mm 25 x 25 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm 60 x 60 mm

Afmetingen max.
ø 28 mm 25 x 150 mm bzw.  

50 x 50 mm
160 x 160 mm 50 x 200 mm bzw.  

100 x 100 mm
120 x 240 mm

Standaard bevestigingsmateriaal
M5 M8 M8 M12

Materiaal
EN AW 6063 T66 
AlMgSi 0,5 F25

EN AW 6063 T66 
AlMgSi 0,5 F25

EN AW 6063 T66 
AlMgSi 0,5 F25

EN AW 6005A T6 
AlMgSi 0,7 F27*

EN AW 6005A T6 
AlMgSi 0,7 F27*

Toepassingsgebieden
Bevoorradingswa-
gen, planken, lichte 
frames, aanvullingen 
voor werkplekken

lichte frames,  
vitrines, labora- 
toriumopstellingen, 
meet- en test- 
systemen

lichte machine-
frames, bescher-
mingsinrichtingen, 
industriële werkplek-
ken, tentoonstell-
ingsbouw, 
werkplatforms

Machineframes,
dragende
constructies

Machineframes
met de hoogste
belastingen, 
portalen



11Profieltechniek

Haakse verbindingen

Spanverbindingen

Afdekking/schuifstrips

Accessoire-elementen

Het mk-profielsysteem biedt veelzijdige verbind-
ingsmogelijkheden voor alle rastermaten en 
biedt u alle vrijheid bij het ontwerp van uw con-
structie. mk-verbindingselementen garanderen 
korte montagetijden door eenvoudige en snelle 
montage en demontage. U hebt de keuze uit ver-
schillende connectoren met hun respectievelijke 
eigenschappen en voordelen, zoals haakse , 
span-, plaat-, hoek-, vakwerk- of klemverbinding-
en. Daarbij kan elke hoek worden gerealiseerd. 
Alle verbindingselementen zijn gebaseerd op 
standaardschroeven. Afhankelijk van uw wensen 
bieden wij u altijd de optimale verbindingstech-
niek.

De mk-accessoires passen perfect in het profiel-
systeem en bestaan voor het grootste deel uit 
herbruikbare componenten. De hoogwaardige 
mk-accessoires waarborgen een hoge belast-
baarheid en een lange levensduur en omvatten 
onder meer  
 
eindkappen, vergrendel- en afdekprofielen,  
schuifstrips, verstelbare voetjes, voetsteunen, 
vloerbevestigingen, vaste en zwenkwielen, trim-
profielen, scharnierverbindingen, bedieningsele-
menten zoals handgrepen, pneumatisch en elek-
trisch toebehoren en meer. Profielconstructies 
kunnen zo volgens de wensen van de klant 
worden voltooid en individueel worden geconfig-
ureerd.

mk-verbindingselementen 
en toebehoren
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Veiligheidsinrichtingen

Gebaseerd op het mk-profielsysteem biedt het 
assortiment aan veiligheidsinrichtingen func-
tionele machinebehuizingen, cabines en veilig-
heidshekken. Dankzij de flexibele modulaire 
opbouw worden installaties, machines en pro-
ductieruimtes rendabel en effectief beschermd.

Kies uit een breed assortiment aan machinebe-
huizingen, veiligheidshekken, plaatelementen, 
deuren en ramen, die desgewenst elektrisch kun-
nen worden gezekerd. Ook kunnen probleemloos 
pneumatische, hydraulische of elektrisch aange-
dreven deurelementen aan uw machinebesturing 
worden gekoppeld. Alle veiligheidsinrichtingen 
worden geconstrueerd en vervaardigd met in-
achtneming van de voor het betreffende land 
geldende veiligheidsnormen. Zo blijven u en uw 
medewerkers altijd aan de veilige kant. 

Gebruik onze configurator voor veiligheidsinricht-
ingen en ontwerp uw individuele beschermingsin-
richting snel en gemakkelijk zonder kennis van 
CAD.

 » Machinebehuizingen 
en veiligheidsinrichtingen voor
     meer arbeidsveiligheid. «

www.mk-group.com/veiligheidsinrichtingen

Profieltechniek
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  Modulair opgebouwde beschermingsmiddelen 
op aluminium profielbasis.

  Aantrekkelijk ontwerp met een hoge stabiliteit 
en functionaliteit

  Flexibiliteit bij veranderingen en uitbreidingen 
door geschroefde verbindingen

  Montagegraad, van afzonderlijke onderdelen tot 
kant-en-klare behuizing, vrij te kiezen

  Betrouwbare arbeidsveiligheid volgens  
machinerichtlijn

  3D-productconfigurator voor een snel en  
gemakkelijk ontwerp van uw beschermingsin-
richting

  Grote keuze aan oppervlaktematerialen en  
deurvarianten

  Variabele hoekverbindingen tot 135°

  Competent advies ter plaatse door  
mk-verkooptechnici

Voordelen van de  
mk-veiligheidsinrichtingen

Profieltechniek
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Industriële werkplekken

Ergonomisch ontworpen industriële werkpl-
ekken verhogen niet alleen de productiviteit 
en verminderen de foutmarges, ze verbeter-
en ook de gezondheid van de medewerker. 
Daarom kunnen de werkplekken van mk ge-
makkelijk en snel worden aangepast aan de 
persoonlijke fysieke behoeften van de werk-
nemer. 

Dit omvat zowel de hoogteverstelling als, 
afhankelijk van de activiteit, de optimale po-
sitionering van het werkstuk, het klaarzet-
ten van het materiaal en het gereedschap 
in de grijpkamer. Dit voorkomt uitlijnfouten 
en zorgt voor een optimale productiviteit. 

Een hoogwaardige, aan de werktaak aange-
paste verlichting is een andere bepalende 
factor waarmee in de variabele verlicht-
ingssystemen van mk rekening wordt ge-
houden.

» Werkplekken 
       voor een optimale  
   productiviteit. «

Profieltechniek
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  Ergonomische en functionele industriële 
werkplekken voor een optimale productiviteit.

  De hoogste flexibiliteit in geval van verand-
eringen en uitbreidingen door de bouwwijze 
met aluminiumprofielen

  De werkplek past zich aan de medewerker 
aan door in hoogte verstelbare tafelframes en 
variabele materiaaltoevoersystemen.

  Uitgebreid maatwerk met portaaloverkappin-
gen, opslagsystemen, elektrische en pneuma-
tische toevoer, gereedschapsophanging  
en schuifladekasten

  Ruime ervaring in de uitbreiding naar com-
plete assemblagelijnen met inbegrip van de  
werkplekaaneensluiting

  Ontwerp van klantspecifieke oplossingen op 
basis van vastgelegde processen, inclusief ei-
sen in verband met Lean Production, Kanban, 
ESD of cleanroom.

Voordelen van industriële 
werkplekken van mk 

Profieltechniek



16

9

Trappen en platforms

Met onze platforms bieden wij individuele 
oplossingen voor een veilige toegang tot en 
werkzaamheden aan voertuigen, machines en 
installaties. Platforms kunnen klantspecifieke 
montage- en onderhoudsplatforms of eenvoudi-
ge standaardwerkplatforms zijn, maar ook over-
gangen in de productieruimte. 

mk-platforms worden op bestelling gepland en 
geproduceerd. Er wordt rekening gehouden met 
de omstandigheden ter plaatse, zoals grote 
hoogtes of een extra vereiste reikwijdte. De des-
betreffende functies worden ingepland, bijv. 
hoogteaanpassingen, mobiele versies of geïnte-
greerde draaikoppelingen. Dankzij het gebruik 
van het mk-profielsysteem kan aan bijna alle ei-
sen voor werkoppervlakken, verkeersroutes of 
minimale doorgangshoogten, afhankelijk van het 
toepassingsgebied worden voldaan. 

De grootte van de platforms kan variëren van 
een eenvoudige overgang tot montageplatforms 
van 15 m lang en 6 m hoog. Vrijdragende brug-
gen tot 8 m kunnen worden gebouwd met be-
hulp van geschuimde gecombineerde profielen.

» Platforms, toegangen
en werkplatforms voor
         veilig werken. «

Profieltechniek
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    Een grote verscheidenheid aan ontwerpmogeli-
jkheden combineren de veiligheidseisen met 
de gewenste werkplekergonomie 

    Eenvoudige en snelle montage en demontage 
dankzij de modulaire opbouw met conven-
tionele standaardgereedschappen.

  Het profielsysteem biedt grote keuzemogelijk-
heden om optimaal op klantspecifieke functies 
te kunnen reageren

  Hoge materiaalkwaliteit, solide verbindings-
techniek en hoogwaardige accessoires garan-
deren een hoog draagvermogen en een lange 
levensduur.

  Eenvoudige ombouw of uitbreiding door mid-
del van compatibiliteit van de modules en  
afneembare verbindingstechniek

  Aantrekkelijke uitstraling door het gebruik van  
hoogwaardige aluminiumprofielen

  Beweegbare versies door middel van vaste en 
zwenkwielen of via luchtkussens mogelijk.

Voordelen van de trappen  
en platforms van mk

Ergonomie

Veiligheid

Flexibiliteit

Profieltechniek
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www.quickdesigner.com

Transporttechniek

Met modules van de mk-transporttechniek kunt u 
aan bijna alle eisen voor het transport en de hanter-
ing van stukgoederen voldoen. Het assortiment 
omvat een grote verscheidenheid aan gestandaard-
iseerde en modulair opgebouwde transportsyste-
men, die bovendien kunnen worden ontworpen vol-
gens de specificaties van de klant Ze worden 
aangevuld met draaitafels voor buffers en modules 
met lineaire technologie voor nauwkeurige, dynamis-
che hanteringstaken.

Transportsystemen
mk biedt voor bijna alle transportgoederen en bedri-
jfsomstandigheden het passende transportsysteem. 
Vul gewoon op onze website in het productfilter uw 
parameters in en u krijgt het geschikt systeem te 
zien.

Draaitafels
Draaitafels zijn ideaal voor het handhaven van een 
continue materiaalstroom. Werkstukken kunnen tus-
sen twee werkstappen worden gebufferd, opgesla-
gen, vertraagd of gescheiden

Lineaire techniek
De lineaire techniek van mk staat voor schuif-, loop-
wiel- en kogelcirculatiegeleidingen die zijn ontworp-
en om aan de eisen te voldoen en die zich ondersc-
heiden door een hoge bedrijfszekerheid en precisie 
tijdens de werking.

Toebehoren
Om de transporttechniek te vervolledigen, biedt mk 
een grote keuze aan aandrijvingen, verschillende 
steunvarianten, diverse zijgeleidingen, gestandaard-
iseerde en speciale werkstukdragers, initiatoren, 
stoppers, besturingsonderdelen en nog veel meer.

 » Functionele modules 
voor transport 
      van en hantering «

Transporttechniek
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  Optimale functionaliteit voor elk te transporteren 
materiaal en elke bedrijfsomgeving dankzij een 
grote keuze aan gestandaardiseerde, modulaire 
transportsystemen.

  Maximale procesbetrouwbaarheid dankzij geavan-
ceerde technologie, hoogwaardige materialen en 
ingekochte onderdelen, evenals een wereldwijde 
snelle levering van reserveonderdelen

  Kostenbesparingen en korte levertijden dankzij  
modulair standaardontwerp

  Hoge competentie in het ontwerp en de productie 
van speciale transportbanden buiten het 
standaardprogramma om.

  Flexibel door compatibiliteit met alle composteer-
systemen en modules van de mk-bouwdoos.

  Competent advies en ondersteuning in de con-
structie door mk-verkooptechnici.

  Online configurator mk QuickDesigner inclusief 
CAD-model en offerte

Transportsystemen

Draaitafels

Lineaire techniek

Toebehoren

Voordelen van de  
mk-transporttechniek

Transporttechniek
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Transporttypes

Breedtes [mm] Lengtes [mm] Totale belasting [kg] Snelheid [m/min] Dubbele streng Knik Bochten

50-2000 300-20000 normaal tot 200 tot 80 ja ja ja

Breedtes [mm] Lengtes [mm] Totale belasting [kg] Snelheid [m/min] Dubbele streng Knik Bochten

200-1000 400-10000 normaal tot 250 tot 30 - ja ja

Breedtes [mm] Lengtes [mm] Totale belasting [kg] Snelheid [m/min] Dubbele streng Knik Bochten

40-2000 500-6000 normaal tot 250 tot 60 ja - -

Bandtransporteurs
   Transport van stukgoederen zonder bijzondere vereisten naar hun plaats 
en positie

   Gesloten riemoppervlak voor elke productondersteunende geometrie
   Traploos selecteerbaar spectrum van breedte- en lengtevarianten
   Soepele werking van de band, zelfs bij hoge snelheden
   Grote keuze aan banden, geschikt voor de te transporteren goederen en 
de taakstelling, bijv. geschikt voor opstuwing, voedselveilig, antistatisch, 
enz.

   Dwarsklampen en asranden kunnen individueel worden gerealiseerd.

Modulebandtransporteurs
   Transport van stukgoederen zonder bijzondere eisen naar hun plaats en 
positie voor elke productondersteuningsgeometrie

     Door de aansluitende aandrijving geen slippen en dus goede geschikt 
voor natte ruimtes; er zijn doorlatende kettingen beschikbaar

   Diverse robuuste kettingmaterialen, bijv. voor hogere temperaturen, 
chemisch resistent of voedselveilig, verkrijgbaar

   Stabiele kettingloop, onafhankelijk van de lengte-breedteverhouding
   Transportgoederen kunnen dwars worden weggeschoven
   Gemakkelijke demontage omdat de ketting kan worden geopend.  
Afzonderlijke kettingmodules zijn dus uitwissel- en combineerbaar.

Tandriemtransporteurs
   Ideaal voor het gesynchroniseerde transport van werkstukdragers of  
dimensioneel stabiele transportgoederen

 Nauwkeurige positionering door aansluitende aandrijving
   Selectie van verschillende tandriemen, met aan de taak aangepaste 
coatings op de achterzijde

   Hoge snelheden en versnellingen bij stil en schoon gebruik mogelijk
   Bijpassende werkstukdragers, verzetters, stoppers, positioneer- en 
draai-eenheden, evenals besturingscomponenten beschikbaar

Transporttechniek
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Breedtes [mm] Lengtes [mm] Totale belasting [kg] Snelheid [m/min] Dubbele streng Knik Bochten

200-2000 500-10000 normaal tot 1000 tot 30 ja - -

Breedtes [mm] Lengtes [mm] Totale belasting [kg] Snelheid [m/min] Dubbele streng Knik Bochten

150-1050 200-10000 normaal tot 400 tot 70 - - ja

Kettingtransporteurs
   Ideaal voor gebruik als dubbel- en meerstrengsysteem voor werkstukdra-
gertransport met hoge belastingen, ook in opstuwingsbedrijf

   Verschillende kettingen en schuifstrips zorgen voor een optimale onder-
steuning van het werkstuk of de werkstukdrager

   Geschikt voor aan vuil en aan olie blootgestelde omgevingen
   Robuust en temperatuurbestendig
   Bijpassende werkstukdragers, verzetters, stoppers, positioneer- en  
draaieenheden, evenals besturingscomponenten beschikbaar

Scharnierbandtransporteurs
   Typische toepassingsgebieden zijn het transport van flessen, blikken of 
kleine kartonnen dozen op het gebied van aanvoer en aaneenschakeling.

   Complexe driedimensionale routes worden met één transportband 
zonder scheidingspunten en overgangen gerealiseerd.

   Door de aansluitende aandrijving geen slippen en dus  
geschikt voor natte ruimtes

   Verschillende kettingen (ook van roestvrij staal) beschikbaar, afhankelijk 
van de toepassing, bijv. voor gebruik in de levensmiddelenindustrie

   Ook voor positiegeoriënteerd transport door middel van werkstukdragers

Rollenbanen
   Door de op kogellagers gemonteerde wielen zijn zelfs hoge belastingen 
met een laag aandrijfvermogen haalbaar

   Toepassingsgebieden zijn het transport van stukgoederen zoals kisten 
en pallets met een stabiele, effen ondergrond.

   Diverse aandrijfconcepten (zwaartekracht,  
tangentiale kettingaandrijving  
of motorrol) afhankelijk van de toepassing beschikbaar

   Wrijvingswielen maken opstuwingsbedrijf mogelijk
   Door segmentatie kunnen verschillende snelheden of start- en  
stopfuncties op één transportband worden gerealiseerd

   Robuust, rendabel en eenvoudig uit te breiden

Transporttechniek

Breedtes [mm] Lengtes [mm] Totale belasting [kg] Snelheid [m/min] Dubbele streng Knik Bochten

45-300 600-30000 normaal tot 200 tot 60 ja ja ja
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Lineaire techniek

De lineaire mk-technologie staat voor schuif-
strips, loopwiel- en kogelcirculatiegeleidingen 
die ontworpen zijn om te voldoen aan de eisen 
en die zich onderscheiden door een hoge be-
trouwbaarheid in werking en precisie bij het 
lopen.

Of het nu gaat om handmatige versteleenhe-
den of aangedreven lineaire modules met tan-
driemen voor hanteringstoepassingen - wij ad-
viseren u graag uitgebreid over hoe u dankzij 
een optimale lineaire geleiding een exacte be-
wegingsrichting kunt combineren met een zo 
wrijvingsloos mogelijk werkende overbrenging. 

De componenten van de lineaire techniek van 
mk zijn volledig compatibel met de profieltech-
niek van mk. Door de montage van lineaire ge-
leidingen kunnen lineaire bewegingen aldus 
snel en eenvoudig in machineframes worden 
geïntegreerd. Dankzij deze methode is er mind-
er materiaal nodig is voor de oplossing, omdat 
er geen aparte draagstructuur nodig is voor de 
lineaire beweging.

 » Betrouwbaarheid  
en precisie van lineaire    
        bewegingen. «

Transporttechniek
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Glijvoeringen
  Hoog statisch draagvermogen door de grote  
contactvlakken

  Vrijwel onderhoudsvrij

  Goede noodloopeigenschappen

  Goede demping

  Compact ontwerp

Looprolgeleidingen
  Geschikt voor hoge versnellingen (tot a=50 m/s²) en 
hoge bewegingssnelheden (tot v=10 m/s).

  Nauwkeurigheid in de loop door mk-klemprofiel 
zorgt voor de hoogste parallelliteit van de geleid-
ingsstangen.

  Goed geschikt voor zware omgevingsomstan-
digheden (stof, spanen, enz.)

  Compensatie van grote afwijkingen in de uitlijning

  In alle richtingen belastbaar (krachten en momenten)

  Rendabele oplossing bij grote lengtes dankzij het 
eenvoudige en goedkope ontwerp van de geleidings-
geleiding

Kogelcirculatiegeleidingen
  Hoog draagvermogen en hoge stijfheid

  Vierrijige kogelrecirculatiegeleiding die in alle richt-
ingen belastbaar is (krachten en momenten).

  Compact ontwerp

  Hoge precisie met bijbehorende aansluitvlakken

  Gemiddelde tot hoge versnelling (tot a=30m/s²) en 
snelheid (tot v=5m/s)

Transporttechniek
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Systeemoplossingen

Met de transfer- en hanteringssystemen van mk kunt u 
vertrouwen op betrouwbare en praktijkgerichte systee-
moplossingen. Wij optimaliseren uw productie- en as-
semblageproces om aan uw behoeften te voldoen.

Gestandaardiseerde transfersystemen

Versamove is een optimaal op de wensen van de klant 
afgestemd transfersysteem voor het transport van 
werkstukdragers. Verdeeld in drie gewichts- en groot-
teklassen is voor elke toepassing altijd het juiste sys-
teem beschikbaar. Modulair opgebouwd en compatibel 
met op de markt bestaande systemen, kan het op ver-
schillende manieren worden toegepast.

Het modulaire scharnierband transportsysteem Ver-
saflex is uitermate geschikt voor ingewikkelde routes 
in een driedimensionale ruimte. Met diverse ketting-
breedtes kunnen systemen snel worden ontworpen en 
eenvoudig worden opgezet.

Het voor opstuwing geschikte palletcirculatiesysteem 
SPU 2040 met automatische WT-teruggeleiding is ges-
chikt voor rendabele en dynamische invoer, bufferen 
en positioneren van werkstukken in uiterst krappe 
ruimtes. De werkstukdragers/pallets worden van bove-
naf aangevoerd en na verwijdering van de werkstukken 
worden ze eronder hangend automatisch weer terug 
getransporteerd.

Het robuuste kettingcirculatiesysteem TKU 2040 met 
een optioneel instelbare breedte voor verschillende 
werkstukken, is bijzonder geschikt voor een gesyn-
chroniseerde, gedefinieerde en positiegerichte aan- en 
afvoer en voor vast aaneengeschakelde machines en 
bewerkingscentra.

Hanteringssystemen

Hanteringssystemen van mk worden standaard opge-
bouwd met componenten uit de lineaire technologie, 
zoals meerassige portaalsystemen met lineaire mod-
ules en afzonderlijke grijpers. Ze worden ofwel in com-
binatie met transfersystemen als pick-and-place-een-
heden of als stand-alone oplossing toegepast.

 » Syteemoplossingen voor 
overdracht, aaneenschakeling  
                 en hantering. «

Systeemoplossingen

www.mk-group.com/

systeemoplossingen
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  Efficiënte oplossingen voor het transporteren, 
aanvoeren, aaneenschakelen, sorteren, bufferen, 
scheiden, draaien of laden en lossen van 
goederen.

  Gebaseerd op de beproefde bouwdozen uit de 
profiel-, transport- en lineaire techniek

  Planning, bouw, montage en inbedrijfstelling van 
kant-en-klare systemen

  Onderhouds- en servicecontracten met verschil-
lende, selecteerbare reactietijden

  Nagenoeg lokale ondersteuning via wereldwijde 
vestigingen 

  Beveiligde levering van reserveonderdelen door 
internationaal vertegenwoordigde, gerenom-
meerde leveranciers

  Uitgebreide referenties uit de automobiel-, elek-
trische, voedingsmiddelen-, farmaceutische, hu-
ishoudelijke apparaten-, machine-, verpakkings- 
en kunststofindustrie

Voordelen van de  
mk-systeemoplossingen

Systeemoplossingen

SPU 2040

TKU 2040
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service@mk-group.com

Service

Het succes van uw bedrijf in de wereldwijde con-
currentie is de productiviteit. Uw machines en in-
stallaties moeten gedurende de gehele levenscy-
clus continu en betrouwbaar draaien, zodat u altijd 
snel en efficiënt en met de hoogste kwaliteit aan de 
eisen van uw klanten kunt voldoen. Wij ondersteu-
nen u in elke fase van een project met ons uitge-
breide dienstenpakket.

Op basis van uw taakstelling adviseert onze tech-
nische buitendienst u ter plaatse en helpt u bij de 
planning, het ontwerp en de uitvoering van uw pro-
ject. Op verzoek kan de inbedrijfstelling ter plaatse 
door onze deskundige servicemonteurs worden uit-
gevoerd. De start van de productie vindt snel en 
soepeltjes plaats. 

In bedrijf is een ononderbroken beschikbaarheid 
van de installatie het doel. Of het nu gaat om on-
derhoud, reparatie of vervanging van onderdelen,

ongeplande storingen worden tot een minimum be-
perkt Diagnosesystemen op afstand vergemakkeli-
jken en versnellen het onderhoud, waardoor stil-
stand en onnodige kosten worden voorkomen. Wij 
bieden individuele onderhoudscontracten aan voor 
verschillende klantenwensen, afhankelijk van of u 
afzonderlijke componenten en modules als onder-
deel van uw machine gebruikt, of complete syste-
men in uw productielijn.

»  Betrouwbaar advies en 
technische ondersteuning   
           tijdens de de hele 
     levenscyclus «
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Pre-sales
  Definitie en selectie van de juiste  
componenten en modules 

  Vooraf testen in de offertefase 
  Foutmodus- en effectanalyse (FMEA) 
  Levenscyclus- en kostenberekening (LCC)

Inbedrijfstelling
  Installatie en inbedrijfstelling
  Functionele test
  Klantspecifieke acceptatie
  Instructie en training ter plaatse

Onderhoud en levering van reserveonderdelen
  Schaalbare bereikbaarheid 8x5 tot 24x7x7
  Vakkundige servicemonteur ter plaatse
  Gebruik van systemen voor diagnose op  
afstand en preventief onderhoud

  Snelle levering van vervangende onderdelen bij  
hoge beschikbaarheid

Voordelen van de mk-service
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