Съвременни електроматериали за
индустриално приложение
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Графитни четки и графитни контакти елементи
Морган Адвансед Матириалс произвежда графитни четки с широко
приложение в индустрията, релсовия и електротранспорта .
В зависимост от материала и производствените технологии, които
се използват , нашите продукти биват National и Morganite, те
включват четки, направени от електро графит и метал, натурален
или сребърен графит, импрегнирани с метал или смола графити ,
а също така изпълнение и на проекти по поръчка.

Четкодържатели
Морган Адвансед Матириалс осигурява богата гама от
четкодържатели, включително за релсовия транспорт ,
индустрията и по поръчка. Тези, с които разполагаме на
склад, включват тип “Calliper” двураменни четкодържатели
за приложение при двигателите със стандартни контактни
пръстени и се стигне до четкодържателите от отливка , с
пружини с постоянна сила, тип RTR, за правотокови двигатели,
разполагаме също и със специални четкодържатели тип „свещ“.

Токопреносители
Морган Адвансед Матириалс предлага цялостни
токопреносителни системи, съставени от графитни четки
или лайсни , графитни плъзгащи ленти с обединени носещи
профили от пластмаса или метал. Също така предлагаме
индивидуални решения, според нуждите на клиента.

Контактни пръстени
Морган Адвансед Матириалс предлага контактни
пръстени и колектори за приложение в транспорта и
индустрията. Предлагаме стандартни и нестандартни
контактни пръстени с голямо разнообразие, размери и
дизайни от I-8 пръстени, 24 mm-500mm O/D, 550V AC /600V DC,
с висока механична и температурна устойчивост и с отлични
изолационни качества. Извършваме и ремонти и подновяване.
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Терминални блокове- клемореди
Морган Адвансед Матириалс предлага терминални блокове
с много различни дизайни. Нашите клемореди имат сертификат
за качество от Техническа асоциация на производителите и
преработвателите на стандартизирани пластмасови съединения.

AEGIS SGRTM Заземителна система
Използва се за защита от токови удари, предпазва лагерите и
другите чувствителни елементи. Морган Адвансед Матириалс
има изключителните права за дистрибуция на тази система за
Европа.

Измервателно оборудване и принадлежности
Що се отнася до техническа поддръжка и обследвания на
машините, Морган предлага разнообразие от измервателни
устройства: инструмент за измерване на концентричност,
стробоскоп, дигитално устройство за измерване на натиска
на пружините, инструмент за видео инспектиране (Змийско око),
и много други. В качеството си на Европейски търговски партньор
на Американския производител на инструменти Martindale, Морган
също предлага широка гама от продукти за поддръжка на мотори
и колектори.

Мартиндейл абразиви
Продуктите на Мартиндейл, които предлагаме са:
- Абразиви
- Абразивни камъни за почистване на колектори
- Абразивни камъни за почистване на контактни пръстени
- Ръчни инструменти
- Електрическо оборудване за тестове
И други.
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Морган Адвансед матириалс е световна инженерингова компания , предлагаща
решения по обслужването на световно ниво в сферата на материалите,
специализираното производство и приложния инженеринг.
Фокусираме се върху предлагането на продукти, които помагат на нашите клиенти да
решат проблеми и технически предизвикателства, свързани с енергийни нужди,
съвременно здравеопазване и стабилност на околната среда.
Какво ни отличава?
Съвременни знания за материалите и преработката им. Широкообхватен инженерен
опит. Опит в нововъведенията. Сигурна и надеждна работа. Глобално покритие.
Намираме и инвестираме в най-добрите служители.
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