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SCHAEFFLER (FGA/INA) ležaji in linearna tehnika

BONFIGLIOLI reduktorji in elektro motorji

RENOLD PLC MANCHESTER pogonske in
transportne verige

OPTIBELT pogonski jermeni

NTS-SNR ležaji, masti in linearna tehnika

PIX pogonski jermeni za prenos moči

MEGADYNE pogonski jermeni in modularni trakovi

SATI zobniki in elementi za prenos moči

POGI elementi strojev za prenos moči, jermenice,
jeremeni i puše

IWIS pogonske in transportne verige

IKO linearna tehnika, igelni in zglobni ležaji

BANDO pogonski jeremeni

SEIPEE elektro motorji

TRAMEC reduktorji

VARMEC reduktorji

DUNKERMOTOREN elektro motorji

OMB-VIBRATORMOTORS električni in pnevmatski
moto vibratorji

REXNORD sklopke in povezovalni elementi

LOCTITE izdelki za lepljenje, tesnjenje,
premazovanje in čiščenje

DESCH elementi za prenos snage, sklopke in jermeni

STROMAG elementi za prenos moči in sklopke

AMMERAAL pogonski in transportni trakovi

ZOLLERN planetarni reduktorji in zobniki

TELLURE ROTA industrijska kolesa

CRC INDUSTRIES izdelki za lepljenje, tesnenje,
premazovanje in čiščenje



Astraprom je zasebno podjetje, usta-
novljeno leta 1994. Glavna dejavnost
podjetja je distribucija rezervnih de-
lov za industrijo, obrt in vzdrževanje.
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Osnovno ponudbo sestavljajo ležaji, elektro
motorji, reduktorji, pogonski jermeni, trans-
portne in pogonske verige, lepila in maziva,
tesnila in linearna tehnika.

Prepoznani smo po kakovosti izdelkov, ki jih
ponujamo, konkurenčnosti, prilagodljivosti,
strokovnosti in svetovanju.

Dolgoletne izkušnje in raziskave so nam po-
kazale kakšne so potrebe trga. S široko paleto
izdelkov uspešno zadovoljujemo potrebam
trga.

Zadovoljstvo kupcev vedno postavljamo
na prvo mesto.
Osredotočeni smo na njihove potrebe in
se trudimo, da jim zagotovimo najboljše,
hkrati pa zagotavljamo izdelke najvišje
kakovosti.
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Dokazi o uspehu in nenehne spodbude za nadaljnji napredek nas
spodbujajo k povečanju števila strank in širitvi poslovanja. Naše vodi-
lo so stalne izboljšave v kakovosti, učinkovito poslovanje in uspešno
povezovanje z vsemi panogami.

RAST PODJETJA - PRIHODKI

Od svoje ustanovitve si prizadevamo postati vodilni na trgu.
Z rastjo prodaje in števila zaposlenih je naraščal tudi poziti-
ven trend poslovnih prihodkov.
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PRIHODKI linear (PRIHODKI)
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Schaeffler Group je največji svetovni proizva-
jalec ležajev, katerega kakovost je prepoznana
v različnih panogah. Na trgu delujejo od leta
1883, ko je ustanovitelj znamke FAG, Friedrich
Fisher zasnoval stroj za natančno obdelavo le-
žajnih kroglic in velja za očeta sodobnega kro-
gličnega ležaja.

NTN-SNR je tretji največji proizvajalec ležajev na
svetu. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007, loče-
no pa imata ta dva proizvajalca skoraj 100 let izku-
šenj s proizvodnjo ležajev za idustrijo, avtomobile,
letala, železniški promet in številne druge proizvod-
ne dejavnosti, katere potrebujejo ležaje. Na trgu so
prepoznani kot visokokakovostni proizvajalec.

IKO (Nippon Thompson) oblikuje in izdeluje
linearna vodila ter iglične in zglobne ležaje, ki
ustrezajo najvišjim standardom kakovosti in
zmogljivosti. IKO, prvi japonski proizvajalec
igelnih ležajev, svoje izdelke razvija izključno
na Japonskem in jih preko svojih distributerjev
prodaja po vsem svetu.

Ležaji in dodatki za ležaje

Smo ponosni predstavniki ležajev Schaeffler skupine (INA in FAG), NTN-SNR in IKO.



Iglični ležaji

Zglobni ležaji

Samonastavljivi ležaji

5

Kroglični ležaji

Pribor za ležaje

Enoredni kroglični ležaji s poševnim dotikom

Dvoredni kroglični ležaji s poševnim dotikom

Ležaji za vretena

Ležaji z 4-točkovnim poševnim dotikom

Navadni kroglični ležaji

Samonastavljivi kroglični ležaji

Cilindrični valjčni ležaji

Stožčasti valjčni ležaji

Sodčkasti ležaji

Samonastavljivi valjčni ležaji

Aksialni kroglični ležaji

Aksialni cilindrično valjčni ležaji

Aksialni samonastavljivi valjčni ležaji

Ohišja z vgrajenim ležajem

Ohišja za samonastavljive ležaje

Ohišja brez ležaja

Lupine

Tesnila

Matrice KM

Varovalke

Obroči

Snapperji



6

Elektro motorji in reduktori

V naši ponudbi lahko najdete Bonfiglioli, Poggi, Tramec, Varmec in
OMB – Vibrator Motors izdelke.

Podjetje Varmec, ustanovljeno leta 1980, načr-
tuje in proizvaja reduktorje, variatorje in inova-
tivne rešitve za industrijske prenosnike moči.
Od leta 2000 je Varmec del skupine Tramec.

Tramec, ustanovljen leta 1986, je začel kot proizvajalec sto-
žčastih, polžnih in pravokotnih reduktorjev. Z leti se je ponud-
ba razširila na nove in posodobljene linije izdelkov.
Cilj Trameca je postati vodilni na trgu, ki nenehno razvija nove
konkurenčne prednosti vidne v kakovosti, gospodarnosti in
prisotnosti.

Podjetje OmB je osredotočeno na gradbene rešitve
ter proizvodnjo električnih in pnevmatskih motornih
vibratorjev za industrijsko uporabo. Vibromotorji so
nepogrešljivi elementi pri ravnanju in tresenju razsu-
tega tovora.

Bonfiglioli je na trgu od leta 1996, ko je ustanovitelj Clementino Bonfigli-
oli oblikoval prve prestave serije VF. Ustanovitelj je prvi patentiral planetar-
ne reduktorje v dveh prestavah.

Kot vodilni pri načrtovanju, izdelavi in distribuciji vrste menjalnikov, elektro
motorjev, planetarnih reduktorjev in frekvenčnih pretvornikov, ponuja reši-
tve za najbolj zahtevne potrebe v industriji.

Bonfiglioli Transmittal je največji proizvajalec planetarnih reduktorjev za
mobilne in stacionarne namene.

Poggi deluje na trgu od leta 1958, leta 1968 pa se je specializiral za pro-
izvodnjo jermenic, menjalnikov in drugih delov reduktorja. Stalne naložbe v
raziskave in razvoj ter nenehno posodabljanje obdelovalnih strojev, omo-
gočajo Poggi trasmissioni meccaniche S.p.a. višjo učinkovitost in optimiza-
cijo proizvodnih procesov ob zagotavljanju najvišjih standardov kakovosti
vzdrževanja.
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Iz naše zaloge lahko sestavimo vse vrste polžnih reduktorjev z različnimi
prestavnimi razmerji in različnimi menjavami gredi.

Elektro motorji

Reduktorji

učinkovitost porabe

monofazni (1F)

trofazni (3F)

na nogah ali s prirobnico (B3, B5, B14)

Polžasti reduktorji
(VF30, VF44, VF49, W63, W75, W86, W110)

Zobniški reduktorji tipa A

Zobniški reduktorji tipa C

Zobniški reduktorji tipa F

Stacionarne in planetarne aplikacije

Reduktorji tipa TA

Mehanički varijatorji

Frekvenčni pretvorniki

Planetarni reduktorji za stacionarne
in mobilne aplikacije



Ponujamo tudi linearno tehniko proizvajalcev: IKO, Hiwin, THK i Rexroth (Bosch Company).

Linearni ležaji

Bloki / vagoni

Linearna vodila (tirnice)
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Linearna tehnika
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Zobniki in stojala z zobniki

Za prenos moči brez zdrsa se uporabljajo
zobate letve ali zobniki z ravnimi ali po-
ševnimi zobmi.

V naši ponudbi lahko najdete veliko izbiro
zobnikov z ali brez pesta, različne preme-
re, število zob in materiale.

Izdelujemo lahko tudi nestandardne zob-
niške regale in zobnike, prilagojene po-
sebnim pogojem in zahtevam.

Ponujamo vam veliko izbiro stojal z različ-
nimi moduli izdelave in dolžinami 500,
1000, 2000 in 3000 milimetrov.



Poliamid Poliuretan Voda

Zrak Prozračevalne
cevi

Objemke

Ojačane
cevi

Kisik Plin
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Ponujamo celotno paleto gumijastih in PVC cevi, ki se uporabljajo za prevoz različnih medijev, kot so voda, zrak,
olje, plini, živilski proizvodi in kemikalije.

Ponujamo tudi cevi, odporne na atmosferske razmere, odrgnine, kisline, tlake in fizične poškodbe.

Naši tehnični svetovalci so na voljo za pomoč pri izbiri cevi.

Cevi
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Astraprom je ponosni distributer jermenov in jermenic Optibelt, Pix,Megadyne in Bando. Učinkovitost jermenjev je
večinoma odvisna od proizvodne tehnologije. Iz tega razloga so v naši izbiri vedno vodilni proizvajalci, ki uporabljajo
visokokakovostne materiale in proizvodne tehnologije za izpolnjevanje najzahtevnejših proizvodnih pogojev. Nudimo
celotno paleto jermenov in jermenic.

Jermenice so izdelane kot enovrstne ali večvrstne za vse vrste klinastih jermenov, zobatih in micro jermenov.

Izdelujejo se v milimetrskih merah v
profilih:

Klinasti jermeni Zobati jermeni

Proizvaja se v velikem številu različnih dolžin.
Dimenzija jermenov je izražena v milimetrih.

Poly – micro jermeni

Klinaste jermenice Zobate jermenice

Jermeni in jermenice

5, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 25, 32 in 40 mm

SPZ (9,7mm), SPA (12,7mm), SPB (16,3mm), SPC (22mm)

AVX10, AVX13, AVX17

XPZ (9,7mm), XPA (12,7mm), XPB (16,3mm), XPC (22mm)

T2.5, T5, T10, T20

AT5, AT10, AT20

2M, 3M, 5M, 8M, 14M

L, XL, H

Profili: PH, PJ, PK, PL, PM

S - razmik med zobmi H – višina jermenov
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Verige so ena najstarejših oblik prenosa sile, ki je zanesljiva, trajna in natančna. Verige se uporabljajo v številnih
panogah za pogon, prevoz in dviganje tovora. Smo ponosni predstavniki svetovnega vodilnega proizvajalca verig
Renold.
Zobniki so elementi strojev, ki ob verigi tvorijo verižni pogon. Izdelujejo se enovrstne, dvovrstne ali trivrstne in v
izvedbi s kaljenim zobnikom, kot pilotna luknja in luknja s stožčasto pušo.

Galove verige in zobniki

Naša ponudba vključuje:

galove verige

transportne verige

dvižne verige

zobniki

Enovrstne, dvovrstne, trivrstne

s kaljenim zobnikom, kot pilotna
luknja in luknja s stožčasto pušo

RENOLD SD – veriga zanesljivega delovanja in dostopnih cen. Je odporen na raztezanje in ima veliko odpornost na
udarne obremenitve.

RENOLD SYNERGY – je dosegel neprekosljiv sloves visoko zmogljivih verig na trgu. Odlikuje ga izjemna življenjska
doba in odpornost proti obrabi. Na voljo je v britanskih standardih od 06B do 24B v enostavni, dupleksni in tripleksni
izvedbi. Poleg tega so na voljo tudi standardne velikosti ANSI od 35 do 160 v enostavni, dupleksni in tripleksni iz-
vedbi.

RENOLD SYNO – samomazalna veriga, ki se uporablja v živilski industriji. Odporen proti obrabi in znan po visoki ka-
kovosti.

RENOLD A&S – dolgotrajna veriga je prepoznana po svoji visoki kakovosti, dostopnosti, zanesljivosti in zmogljivosti.
Ima odlično odpornost proti obrabi in raztezanju. Renold A&S je najbolj razširjena blagovna znamka v Evropi.

SOVEREING – je odporen proti obrabi in idealen za prašna mesta. Izdelan je posebej za cementno, pekovsko in podob-
no industrijo.

STAINLESS STEEL – veriga, namenjena živilski industriji. Odporna je na kisline in idealna za mokre in vlažne pogoje.

HYDRO SERVICE – veriga s trpežno protikorozijsko prevleko, ki se ne bo zlahka obrabila. Odlična za vlažne pogoje.
Uporablja se v obratih za predelavo mesa, perutnine, morskih sadežev in zelenjave v predelavi in pakiranju.

ROLL-RING – deluje kot dušilec hrupa, enostaven za montažo in razstavljanje, brez vzdrževanja. Edinstvena zasnova
temelji na zobatem obroču, ki ga je mogoče v nekaj sekundah namestiti na pogone, tako da ga preprosto namestite
med dve verigi.

RENOLD BLUEBOX – dolga življenjska doba, odporna proti obrabi in raztezanju.
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Rexnord že več kot 100 let ponuja različne vrste sklopk, ki so izdelane z odlično kakovostjo, zanesljivo konstrukcijo
in z enostavnim načinom vzdrževanja.
Rexnord je mednarodna skupina, ki svojim strankam po vsem svetu zagotavlja visoko natančne izdelke za prenos
moči s podporo panogam, kot so transport, rudarstvo, energetika, hrana in pijača.

Podjetje Stromag, ustanovljeno leta 1932, je postalo svetovno znano vodilno podjetje v razvoju in proizvodnji ino-
vativnih komponent za prenos moči za industrijske spremembe obratov.
Stromagovi inženirji uporabljajo najnovejše tehnologije in oblikovalske materiale za ustvarjalne, energetsko učinko-
vite rešitve, ki ustrezajo najzahtevnejšim aplikacijam.

Sklopke so elementi strojev, ki služijo za trajno ali občasno povezovanje dveh gredi za prenos navora, kompenzacijo
manjših odstopanj osi gredi in zmanjšanje torzijskih vibracij.

Glede na vrsto in velikost sklopke se lahko uporablja za prenos moči do največ 1,5 W in največ 14000 vrt / min.
Ponujamo vam: Stromag, Rexnord in Desch sklopke, povezovalne elemente in ostale izdelke iz njihove ponudbe.

Sklopke in povezovalni elementi

Desch je bil ustanovljen leta 1906.
Desch je mednarodno vodilno podjetje z napredno mehansko in mehansko napravo. Desch ponuja inovativne, prila-
gojene in celovite rešitve v celotnem pogonskem sklopu.



Tellure Rôta je proizvajalec industrijskih koles in zagotavlja visoko kakovostne izdelke, izdelane v Italiji, za
izdelavo katerih uporablja najnovejše tehnologije na trgu. Ključne prednosti tega proizvajalca lahko najdemo v
obsežnem poznavanju materialov in tehničnih rešitev, uporabi napredne programske opreme v procesih
konceptualizacije, oblikovanja in organizacije ter najnovejši opremi za testiranje in testiranje na vsaki stopnji.

Območje koles je lahko od:

- poliuretan (visoka
nosilnost, odpornost na
ostre kovinske dele,
odpornost na vročo vodo
in paro)

- poliamid (odpornost na
vlago in številne kisline,
razmeroma visoka
nosilnost, primeren za
gladke površine)

- polipropilen (odpornost
proti vlagi in številnim
kislinam, relativno visoka
nosilnost, primeren za
gladke površine)
silikonska guma iz litega
železa (manj vibracij med
prevozom, manjša
odpornost kot
pnevmatike)

V prehrambeni industriji
lahko ponudimo tudi
visokotemperaturna
kolesa, kolesa z vozički in
antistatična kolesa.

Polipropilen

Poliuretan Visokotemperaturna
kolesa

Gumijasta kolesa

Poliamid
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Industrijska kolesa
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Henklova blagovna znamka LOCTITE je preizkušena
izbira za zelo učinkovite rešitve za lepljenje, tesnenje
in premazovanje površin. Ponujamo večnamenska lepi-
la, gumijasta lepila, lepila za plastiko, lepila za pritrdi-
tev vijakov, tesnilne izdelke za navoje cevi, tesnilne
prirobnice, sredstva za čiščenje in razmaščevanje, ma-
ziva in sredstva za pripravo površin.

Fuchs je globalna skupina iz Nemčije, ki že več kot 85
let razvija, proizvaja in prodaja maziva in z njimi
povezane specializirane izdelke - za skoraj vsa področja
uporabe in vse panoge.

Concept 2 je zelo kompaktne zasnove in je na voljo z
eno ali dvema črpalkama. To omogoča izhod za vsak
mazalni interval. Intervale mazanja lahko v celoti pro-
gramirate prek zaslona. Največje število položajev ma-
zanja je 8.

Pravočasno mazanje je zelo pomembno za optimalno
delovanje in življenjsko dobo. Kontaktne točke morajo
imeti pravo količino maščobe ob pravem času, da se
preprečijo prezgodnje okvare.

Ponosni smo na Schaefflerjevo storitev in lahko po-
nudimo vse mazalne naprave in tehnično podporo za
vsa orodja.

Schaeffler je za to razvil pravo rešitev: Concept 2 in
Concept 8.

Lepila, olja in maziva

Concept 8 je prava rešitev, če obstaja potreba po več
mazalnih mestih. Lahko je dobavljen z do štirimi črpalka-
mi, vsaka črpalka pa ima dva izhoda. To omogoča še ve-
čjo fleksibilnost pri mazanju instalacij s pravo količino
maščobe in ob pravem času. Največje število položajev
mazanja je 24.



CRC

CRC Industries Europe je globalni dobavitelj kemičnih izdelkov za avtomobilsko in
električno industrijo. Proizvajajo čistilna sredstva, maziva, protikorozijske izdelke, lepi-
la, varilne izdelke, dodatke, barve, izdelke za oblikovanje in druge specializirane izdel-
ke ter jih dobavljajo na široko tržišče.

V naši ponudbi lahko najdete veliko število CRC izdelkov, vključno z mazivi, lepili, čis-
tili, protikorozijskimi sredstvi in specializiranimi sredstvi za industrijo.
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Izbira območja mazanja NTN-SNR zagotavlja
daljšo življenjsko dobo in optimizacijo stro-
škov. Maziva so namenjena različnim aplikaci-
jam.
Maziva so na voljo v različnih pakiranjih, odvis-
no od modela (400 g, v 1-kilogramski škatli, v
5-kilogramskem ali 23-kilogramskem vedru, v
50-kilogramskem ali 190-kilogramskem sodu).

V ponudbi imamo:

UNIVERSAL: mast za splošno uporabo v indus-
triji in avtomobilih

HEAVY DUTY: vrhunska mast za intenzivno
uporabo v težki industriji

VIB: mast za dele, izpostavljene velikim udar-
cem ali vibracijam

HIGH TEMP: idealna mast za dolgotrajno maza-
nje tudi pri visokih temperaturah

ULTRA HIGH TEMP: mast za dolgotrajno maza-
nje in za vse vrste ležajev, ki so izpostavljeni ek-
stremnim temperaturam

FOOD AL: večnamensko mazilo za živilsko in far-
macevtsko industrijo z odobritvijo NSF in H1

HIGH SPEED +: mast za nizke temperature in
zelo visoke hitrosti



VENDING

Uporaba prodajnih
avtomatov zagotavlja
dostop do izdelkov 24 ur
na dan, zmanjšanje porabe
zaščitne opreme pri delu
za 30-40%, polnjenje
predmetov in vzdrževanje
pod vodstvom
pogodbenega partnerja,
490 predelkov znotraj
naprave.

DOSTOP DO IZDELKOV 24
UR NA DAN.

SPREMEMBE BAZE
PODATKOV NA ZAHTEVO.

VZDRŽEVANJE IN DOSTOP
DO POROČIL IN
ANALITIČNEGA SISTEMA.

RAZPOLOŽLJIVA POMOČ
24/7.

IZOBRAZBA NA ZAHTEVO.
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Ponujamo delovna oblačila in obutev, prilagojena vsem vrstam panog. Glede na nevarnost, s katero se soočate, je po-
membno, da izberete ustrezna delovna oblačila, obutev, zaščitne dodatke ter vrsto in težo materiala za oblačila. Ponu-
jeni materiali za delovna oblačila zagotavljajo lastnosti, kot so zračnost, hidroizolacija, raztegljivost na posameznih
delih in robustnost po potrebi. Za vse želene izdelke je mogoče naročiti storitev vezave in tiskanja.

Zaščitna obleka
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Tehnična klobučevina - klobu-
čevina iz ovčje volne se uporab-
lja pri izdelavi tesnil in tehničnih
izdelkov v industriji. V dimenzi-
jah od 1 do 40 mm.

Tehnična plastika - poliamid
(PA), teflon (PFTE), poliacetal
(POM), polipropilen (PP), polieti-
len (PE), polietilen črna (PE-
BLACK).

Oring – okrogel stisnjen obroč
različnih premerov in debelin.
Zaradi preproste oblike, visoke
sposobnosti tesnjenja in enos-
tavne namestitve ima široko
uporabo v tehniki tesnenja.

Oljna tesnila - so namenjena zates-
nitvi odprtin med vrtljivimi in statič-
nimi komponentami ali med sestav-
nimi deli, ki se medsebojno premika-
jo. Uporabljajo se za zadrževanje ma-
ziv, za zaščito pred umazanijo, za lo-
čevanje tekočin ali plinov in za pre-
prečevanje razlik v tlaku.

Steklena tkanina - odlikuje jo iz-
jemna trdnost, elastičnost in odpor-
nost na kemične vplive. Veliko se
uporablja v prisotnosti visokih tem-
peratur in ognja. Širine od 2 do 3
mm; višine 100, 200 in 1000 mm. Z
aluminijem in brez aluminija.

Za gumirano pluto je značilna do-
bra prožnost in elastičnost. Večina
vrst ima dobro odpornost na stik s
tekočimi gorivi, olji, vodo, plini in
maščobami. Lahko jih naročite v
debelinah od 2 do 5 mm.

Tesnilne plošče - kakovostni tesnil-
ni material brez azbesta - znan kot
klingerit. Izpolnjuje najvišje standar-
de industrijske varnosti in je popol-
noma neškodljiv za zdravje ljudi. Za
vodo, olje in paro. V debelinah od 0,5
do 5 mm.

Tehnične gume iz SBR, FPM (VI-
TON), NBR, SILICONE, EPDM - od 1 do
30 mm. Tehnične gume se pogosto
uporabljajo v industriji. Zvitki (ploš-
če) so lahko gladki ali vtisnjeni z
vzorcem besedila, navadni ali ojačani
z enim ali dvema sintetičnima plat-
noma.

Tesnilne pletenice (grafit, steklo,
mast, teflon) - od 4x4 do 40x40
mm. Uporabljajo se za izolacijo
dimnikov, tesnjenje vrat na pečeh.

Tesnilni izdelki
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Za prodajo in najem nudimo induktivne grelnike, hidravlične odsesovalnike, visokotlačne črpalke, ročna in električna
orodja ter druga orodja za montažo, demontažo in nadzor ležajev.

Prodaja in najem orodja

Tehnično savetovanje

Pomagamo pri:

montaži in demontaži ležajev

izračunu gredi

izbiri linearnih tehnik

izbiri linearnih tehnik
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WEB SHOP

Spletna trgovina Astraprom ponuja največjo spletno ponudbo rezervnih delov za industrijo.

Prijavite se,
ustvarite račun in si
zagotovite ugodnosti!

Postanite član
našega programa zvestobe,

zbirajte točke in jih
uporabite za

dodaten popust!

Astraprom Loyality
program

Brezplačna dostava nad 500HRK!

Učinkovito, hitro, enostavno!

Z vsakim nakupom prek spletne trgovine prejmete
10% popusta na celoten asortiman.





https://www.facebook.com/Astraprom

Pisarna:

Nahajamo se:
Marinići 199, 51216 Viškovo

Hrvaška


