
KRONE excellent Parts är original reservdelar som produceras av KRONE och säljs via KRONEs 
återförsäljarnät. De är konstruerade och testade för att fungera med KRONEs maskiner, de 
garanterar att prestanda, tillförlitlighet och livslängd för din KRONE maskin bibehålls.  

Att använda icke original reservdelar s.k. ”piratdelar” kan vara lockande ur ekonomisk synpunkt 
vid inköpstillfället, men är du säker på att din KRONE maskin får den kvalitet på reservdelarna 
den verkligen förtjänar? Våra ingenjörer har jämfört KRONE excellent Parts mot icke original 
reservdelar och de fysiska och visuella testresultaten visar tydligt skillnaden.

Med över 55000 olika reservdelar tillgängliga på vårt huvudlager i Tyskland, som distribueras 
via vårt återförsäljarnät, kan du vara säker på att du får rätt del i rätt tid och med en kvalitet som 
håller vad den lovar.

• Garanterad kvalitet och tillförlitlighet
• Framtagna för KRONE maskiner
• Maximal hållbarhet
• Säkerställd prestanda

Betrakta din KRONE maskin som ett komplett system, där varje enskild del bidrar till funktionen. 
Om någon del inte passar perfekt, bidrar detta till att prestandan, tillförlitligheten och hållbarheten 
försämras avsevärt för din KRONE maskin. Köp original reservdelar, köp KRONE excellent Parts.

ORIGINAL
ELLER
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Visuella exempel

Precisionstillverkad! 
Maximal hållbarhet!

Korrekt ytbeläggning,
 garanterat korrosionsfri!

Trots att den är oanvänd 
är den rostig! 

Dålig ytbeläggning!

Korrekt tillverkad? 
Slitagetålig? Hur är det med kvaliteten?

Visuella exempel

KRONE: 8,5 mm 
för perfekt fi xering 

av garnet.

Avrundade kanter= 
Skonsamt mot garnet.

Piratdel: 10 mm. 
Garnet fi xeras 

inte så bra.

Skarpa kanter= 
Ökad risk för garnbrott.

Rund markering 
för inriktning. 

Hålets dimension 
är i mm.

Var är markerin-
gen? Är hålets 

dimension i mm 
eller tum?
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Dimensioner uppmätta i laboratorium

Visuella exempel

Garnet hålls säkert på 
plats tack vare korrekt 

avstånd.

Rullen har inte kor-
rekt form och mått, 
svårt att följa kurv-

banan korrekt.

Rulle med korrekt 
mått och form, säk-
erställer störningsfri 

drift.

Ø Rulle: 16.33 mm

Ø Hals: 16.3 mm

Ø Tapp: 14.62 mm

Varenda mått är under 
specifi kationerna vilket 
innebär dålig passform!

Ø Rulle: 17.90 mm

Ø Hals: 17.0 mm

Ø Tapp: 14.68 mm

Brottstyrka: 850 N/mm²

Otillräcklig klämförmåga 
för garnet på grund av 
det större avståndet!

Brottstyrka: 490 N/mm²
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KRONE Original reservdelar – Ger dig bara fördelar
 � Garanterad kvalitet och tillförlitlighet
 � Framtagna för KRONE maskiner
 � Maximal hållbarhet
 � Säkerställd prestanda


