
VOOR ELKE INDUSTRIE EEN 
PASSENDE COATING

Qualified distributor of

- Kogelomloop geleidingen
- Rollenomloop geleidingen
- Spline geleidingen
- Kogelbus geleidingen
- Telescopische geleidingen
- Looprol geleidingen

- Kogelomloop spindels
- Glij spindels
- Rotatieve kruisrollenlagers
- Curverollen
- Lineair modules

ONZE PRODUCTEN

ONZE VESTIGINGEN

Nederland
T: +31 (0)318-554615 
E: info@thk.nl

www.thk.nl
www.linmotion.nl

België
T: +32 (0)2 252 4745
E: info@thk.be

www.thk.be
www.linmotion.be

Klantwens naar product
Wij gaan verder waar de catalogus 

ophoudt. Met onze eigen werkplaats 

voor modificaties verzorgen 

wij de meest voorkomende 

‘specials’. Bewerkingen zoals 

oppervlaktebehandelingen en 

eindbewerkingen verzorgen wij 

ook voor u, zo krijgt u een complete 

oplossing.

ONZE MISSIE

Time to market minimaliseren
Met een eigen voorraad in Veenendaal 

leveren wij snel en direct uw lineair 

producten. 

Ontzorgen
Onze technische afdeling assisteert 

en adviseert u graag bij ontwerp 

en calculaties. Dit bespaart uw 

engineering kostbare tijd en zorgt 

ervoor dat het meest optimale product 

wordt ingezet.



LM Systems kan verschillende oppervlaktebehandelingen 
aanbieden. Deze ‘coatings’ worden onder andere ingezet in 
de volgende industrieën:

THK AP-Coating
THK heeft drie soorten AP-coating met elk hun 
eigen specifieke eigenschappen, zoals slijtvastheid, 
corrosiebestendigheid, dikte van de coating en kleur. 
Deze coating is toe te passen op alle THK lopers en 
rails.

Parelstructuur

Parelstructuur

Levensmiddelen industrie

Cleanroomomgeving

Offshore industrie

Medische industrie

Vacuüm omgeving

Duralloy TDC LC
De basis is bovengenoemde TDC 
coating waarbij een additionele laag 
van oxide aangebracht is wat zorgt 
voor een hogere corrosiebestendigheid. 
Deze toplaag zorgt voor een zwarte 
coating en is chemisch resistent tegen 
de meesten zuren.

Duralloy TDC
Dit is de basisbehandeling van de 
Duralloy coating wat TDC wordt 
genoemd. Het bevat een monolayer, 
dus één laag coating. Deze coating is 
slijtvast en uiteraard corrosiebestendig. 
Het heeft een hoge dynamische 
belastbaarheid en is chemisch resistent 
tegen een aantal zuren. De coating 
bestaat uit een parelstructuur wat 
mede zorgt voor een extreem hoge 
hardheid. Ook is er een vrijgave voor 
toepassing in de levensmiddelen- en 
medische industrie. 

Hoogwaardige coatings

Weten welke coating u het beste kunt toepassen? Neem contact met ons op.

Duralloy® TDC TCD-LC

Chemische samenstelling Cr Cr / CryOx

Laagdikte (μm) 2,5 - 4 3 - 5

Parelstructuur Ja Ja

Hardheid (HV) 800 - 1.300 800 - 200 (oxide)

Corrosiebestendigheid 
(h) DIN EN ISO 9227

96 300

Chemische bestendigheid ++ +++

Duralloy® TDC

Basismateriaal

Duralloy® TDC

Chromoxide

Basismateriaal


