
Transmisjonsprodukter
Transmisjonsprodukter er i dag en sterkt voksende del av Otto Olsen. 

Denne presentasjonene omtaler det meste av vårt produktsortiment. Ta 

gjerne kontakt for en hyggelig transmisjonsprat. 

 

Otto Olsen ble etablert i 1866 og er et privat eid aksjeselskap med over 100 

ansatte som omsetter for 270 millioner kroner. Otto Olsen leverer  

diverse industriprodukter i gummi, plast og PTFE, har et lager på 8000 kvm 

bestående av over 30 000 forskjellige artikler med en verdi på over 70 mil-

lioner kroner i Lillestrøm.

Otto Olsen besitter høy kompetanse og representerer flere av verdens 

ledende produsenter. Otto Olsen er sertifisert i henhold til ISO 9001:2012.

Vi har mange kataloger over de ulike varegruppene, og disse  

kan lastes ned fra www.oo.no eller vi kan sende dem per post.



  

Kileremsdrifter

•	 Klassiske	kileremmer	Z,	A,	B,	C,	D,	E
•	 Dekkede	smalkilremmer	SPZ,	SPA,	SPB,	SPC
•	 Koggede	smalkileremmer	XPZ,	XPA,	XPB,	XPC
•	 Remmer	til	hage-	og	fritidsmaskiner
•	 Kraftbånd
•	 Variatorremmer
•	 Kileremskiver	uboret	og	taperboss	utførelse

Tannremsdrifter

•	 Gummitannremmer	i	profil 
•	MXL,	XL,	L,	H,	XH,	XXH 

•	HTD	3M,	5M,	8M,	14M 

•	STD	S8M 

•	RPP3,	RPP5,	RPP8,	RPP14
•		PU	tannremmer	i	profil: 
•	MXL,	XL,	L,	H 

•	T2,5,	T5,	T10,	T5DL,	T10DL,	AT5,	AT10 

•	Belagte	remmer	med	friksjonsbelegg
•	 Åpne	gummi-	og	PU	remmer
•	 Tannremskiver	forboret	og	for	taperboss
•		Spesialskiver	etter	tegning

Skjøtbare kile- og rundremmer
•	 Skjøtbare	kileremmer,	vevede	og	PU,	Nut-link,	power-

twist

•	 PU	rundremmer	med	mekanisk	lås	og	sveisbare
•	 Flatremmer



Poly-V

•	 Poly-V	remmer	i	profil	J,	K,	L	og	M
•	 Poly-V	remskiver

Rullekjeder	og	spesialkjeder
•	 Rullekjeder	ihht.	BS	og	ANSI
•	 Rustfrie	kjeder
•	 Landbrukskjeder
•	 Vedlikeholdsfrie	kjeder
•	 Sjøvannsbestandige	kjeder
•		Anti-back	bend	kjeder
•		Medbringerkjeder
•		Sagtannskjeder
•		Løftekjeder
•		Øvrige	spesialkjeder

Transportørkjeder
Kvalitetskjeder produsert i Europa

•	 Sagbrukskjeder 
•	Tømmersorteringskjeder 
•		Innmatingsskjeder 
•		Kjerratkjeder 
•		Kurvgående	kjeder 
•		Sagtannskjeder

•		Kjeder	for	papirindustri
•		Medbringer-	og	elevatorkjeder	for	bl.a.	energiverk,	stein-	

og betongindustri, asfaltverk, avfallsanlegg og annen 

industri

•		Y-kjeder,	redlerkjeder	og	gallkjeder



Kjedehjul
•		Kjedhjul	for	BS	og	ANSI	rullekjeder
•		Forboret,	ferdigboret	og	for	taperboss,	platehjul
•		Kan	leveres	i	C45,	støpejern	og	rustfri
•		Spesialkjedehjul	etter	tegning,	i	små	og	store	serier
•		Transportørkjedehjul	standard	og	etter	tegning

Glideskinner
•			Glideskinner	til	remdrifter,	kjededrifter	og	transportørkjeder
	 •		Standardprofil	fra	lager
	 •	Spesialprofiler	på	bestilling
•		Spennbokser

•		Flattop/Tabletop
	 •	I	plast	og	stål(rustfritt)
	 •	Rettbaner	og	sving
	 •	Medbringerbånd
	 •	Driv-	og	vendehjul

For blant annet bryggerier, meierier, 

kjøttforedling, fiskeindustri, treindustri 

og annen industri.

Modulbånd/kjeder



Lagringer

Gear	og	veksler

•	 Kule-	og	rullelager	i	millimeter	og	tommer
•		Fot-,	flens-	og	strammelager	i	millimeter	og	tommer
•		Lagerhus	og	innsatser
•		høytemperatur-	og	vibrasjonslager	for	pukk	og	grusindustri
•		Linærføringer,	nålelager
•		Spesiallager,	leddlager,	kamruller,	stanghoder,	klemhylser
•	Smøreautomater,	smørefett,	induksjonsvarmere	og	verktøy
•		Rustfrie	kunststofflager.	

•		Tappveksler
•		Snekkeveksler
•		Snekkemotorer
•		Elektriske	motorer

Koblinger
•		Friløpskoblinger
•		Tannkoblinger
•		Elastiske	koblinger
•		Lamellkoblinger
•		Miniatyrkoblinger
•		Sikkerhetskoblinger
•		Belgkoblinger
•		HiTech	(marine)



Taperboss, spennelementer, 

sveisenav og motorsleder
•	 Taperboss	med	boring	i	millimeter	og	tommer(	fra	
1008	opp	til	5050)

•	 Spennelementer
	 •	 sylinderiske
	 •	 for	innvendig	montering
	 •		 med	flens
	 •	 selvsentrert
•	 Sveisenav	for	taperboss
•	 Motorsleder

Rem	og	kjedestrammere 

tosjons- og vibrasjonsdempere

Verktøy og  

vedlikeholdsprodukter

•	 Strammere	for	alle	typer	remdrifter
•	 Kjedestrammere	simplex,	duplex	og	triplex
•	 Tosjonsdempere	i	forskjellige	utførelser
•	 Elementer	for	vibrasjonstransportører
•	 Vibrasjonsdempere

•	 Kjedekuttere	for	de	fleste	dimensjoner
•	 Oppspenningsverktøy	for	kjeder
•	 Kjedespray
•	 Måleverktøy	for	oppstramming	av	remdrifter



Gummi	transportbånd	
og tilbehør
•	 EP	-	standard	tekstilbånd
•	 Olje-	og	varmebestandige	bånd
•	 SLIDE	-	for	glidende	transport
•	 Sagbruksbånd
•	 Magnetutskillerbånd/spiksøkerbånd/Rip-protect
•	 Elevatorbånd
•	 Rough	Top	-	mønstret	bånd
•	 FLEXOWELL	bølgekantbånd	for	stigningstrans-

port

•	 CHEVRON-profilerte	bånd	for	stigningstransport
•	 Slitegummi	i	40/60	shore
•	 Gummi	for	trommelbelegg/Avskrapergummi
•	 Pufferringer/støtteringer
•	 Bølgekanter	og	medbringere
•	 Materiell	for	kald-	og	varmvulkanisering/Repar-

asjonsmateriell

•	 Lim	for	kald-	og	varmvulkanisering/stålprimer
•	 Rengjøringsvæsker
•	 Demperelementer
•		Verktøy	til	båndskjøting

Vibrasjonsdempere

•	 Stort	leveringsprogra,	også	med	godkjenning	
fra	DNV	GL	(Det	Norske	Veritas)

•	 Rundpuffere
•	 Maskinsko
•	 Skinner	i	gummi	og	metall
•	 Hylseelementer
•	 Konuslager
•	 Marine/motordempere
•	 Sjokkdempere
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Tlf.:  63 89 08 00

Faks: 63 89 08 99

post@oo.no

www.oo.no

Vårt leveringsprogram

• Hjul og trinser
• Gassfjærer
• Plastdetaljer, beskyttelseshetter - plugger
• Maskinsko og maskin - normdetaljer 
• Implement og high-speed dekk
• Utstyr til kabinett og karosseribyggere 
• Teleskopskinner

Væskehåndtering

• Armatur for tankbiler og lagertanker
• Flybunkringsutstyr
• Flyplassutstyr
• Slanger, kuplinger og tappepistoler
• Filtreringsutstyr
 - microfilter
 - grovfilter
 - vannseparatorfilter
 - filterhus
• Lastearmer
• Gjennomstrømningsmålere
• Slangetromler
• Ventiler og pumper
• Overfyllingsvern

Industriprodukter

• O-ringer og rundsnor i alle materialer, også
  næringsmiddelgodkjente
• Støtteringer
• Tetningsringer og V-ringer
• Hydrauliske tetninger
• Bokspakninger og mekaniske akseltetninger
•  Pakninger og fjærmaterialer for skjerming  

av elektromagnetisk støy (EMC)
• Transportbånd med tilbehør
• Vibrasjonsdempere
• Tallerkenfjærer
• Transmisjonsprodukter
• Ekstruderte profiler
• Kompensatorer i gummi og PTFE
• Formstøpte detaljer
• Lukepakninger
• Luftfjæringsbelger
•  Flenspakninger i gummi, asbestfrie          

materialer og PTFE
• Termisk isolasjon
•  Plater på rull i gummi, asbestfrie materialer 

og PTFE
• Egenproduksjon av tetninger
•  PTFE plater, rør, bolt og folie
•  Maskinering av PTFE og belegging med 

PTFE
• PTFE-belagte stålrør
• Ferdige produkter og halvfabrikata i celle 
  plast og cellegummi
• Oljeabsorbenter 
• Glidelager 
• Smøremidler 
• Kompositt 
• Låseringer, kobberringer
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