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WERELDWIJD MARKTLEIDER IN 
BORG- EN GOLFRINGEN
Door een onovertroffen productassortiment, goede service en een betrouwbare 
leverperformance heeft Smalley met haar producten wereldwijd een uitstekende 
reputatie opgebouwd. Op zoek naar de voordeligste oplossing staat Smalley altijd 
garant voor kwaliteit. 

Lake Zurich, VS | Coignières, FRANKRIJK | Tianjin, CHINA 

Smalley’s hoofdkantoor en fabriek van 
wereldformaat — ongeveer 28.000 m2



THE ENGINEER’S CHOICE™

Van ruimtevaart tot gemotoriseerde voertuigen, medische toepassingen, terreintoepassingen, olie- en 
gastoepassingen tot industriële toepassingen heeft Smalley met haar deskundig team van samenwerkende 
specialisten een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van kwaliteit en service. Al meer dan 
50 jaar zijn wij toonaangevend in deze industrie als technologisch pionier — en mogen we de meest 
gerespecteerde bedrijven ter wereld tot onze klanten rekenen. Samen geven we de producten van onze 
klanten zo een meerwaarde in prestatie en kwaliteit.

Onze producten:
Gewone ringen worden gestanst waar 
Smalley ringen gewikkeld worden. 
In tegenstelling tot stansen, waar 
de samenstelling van het materiaal 
wordt verstoord, zorgt ons unieke 
vlakwikkelproces dat de samenstelling 
van het materiaal zo optimaal mogelijk 
blijft. Hierdoor zijn de veerringen 
van Smalley sterk en hebben een 
uitzonderlijke dimensionale stabiliteit 
die goed voorspelbare prestaties geven. 
Bij ons unieke wikkelproces ontstaat 
weinig schroot; het maakt economische 
productie van roestvrijstalen en andere 
exotische legeringen mogelijk. 

Onze technische specialisten:
Wij zijn er van overtuigd dat technici 
nauw samen moeten werken. Daarom 
kunt u als klant direct communiceren met 
ons ervaren en getalenteerde team van 
engineers. Deze unieke bundeling van 
deskundigheid en de mogelijkheid tot 
prototyping, maakt dat u uw ontwerpen 
veel verder kunt uitwerken dan u tot 
nu toe voor mogelijk hield. Ons ‘No 
Tooling Charges’ policy leidt bovendien 
tot economisch maatwerk, ook met 
proefseries. 

 

Onze technische ondersteuning en service:  
Voor al uw vragen over Smalley 
veerringen hebben wij onze zeer 
toegewijde klantenservice. Service 
is waar het bij Smalley allemaal om 
draait. Dit samen met onze goede 
leverperformance heeft er toe geleid 
dat wij erkend leverancier zijn bij 
toonaangevende OEM fabrikanten 
over de hele wereld. Met regionale 
vestigingen op het Amerikaanse 
continent en in Europa en Azië biedt 
Smalley totaaloplossingen voor mondiale 
toeleveringsketens, in antwoord op uw 
wereldwijde productie eisen.

Waarom zijn Smalley producten onderscheidend?

All Springs Are Not Equal®

CONSUMPTIEGOEDEREN ZWARE MACHINES LUCHTVAART AUTOMOBIEL

Reductie van de veerhoogte met 50%

Dezelfde kracht en deflectie als 
gewone spiraal-/drukveren

Roestvrij staal is standaard

Exotische legeringen zijn beschikbaar

Smalley-golfringveer Standaard spiraalveer

GR ATIS:  MONSTERS, CAD -MODELLEN EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING



Scan om video te bekijken 

Hoewel we meer dan 10.000 standaardproducten in voorraad hebben, is er geen 
garantie dat een van deze producten precies geschikt is voor uw specifieke toepassing. 
Alle ringen en veren van Smalley kunnen speciaal voor u op maat worden vervaardigd 
in diverse verschillende legeringen. Komen uw specificaties niet overeen met een 
standaardproduct van Smalley? Neem dan contact op met een technisch specialist 
van Smalley om een onderdeel te ontwerpen en een prototype te maken dat aan 
uw behoefte voldoet. Er kunnen diameters worden geproduceerd van 5 mm - 
3 000 mm, met No-Tooling-Charges™.

Assistentie voor techniek en ontwerp

Borgringen Golfringveren Ringen met constante doorsnede

AUTOMATISERING GENEESKUNDE ENERGIE RUIMTEONDERZOEK

Waar werktuigbouwkundigen een hogere precisie en prestaties 

vereisen op het gebied van borgringen, golfringveren en ringen 

met constante doorsnede, is er maar één keuze: Smalley.

•  Geen montageogen die in de weg zitten 
bij het samenbrengen van componenten

•  Makkelijk te assembleren en verwijderen 
zonder speciaal gereedschap

•  Uitwisselbaar met standaard 
klemringgroeven

•  Meer dan 6000 standaarduitvoeringen 
in verenstaal en roestvrij staal van type 
302 & 316

•  Niet gestanst maar gewikkeld, voor een 
sterkere en goedkopere oplossing

Spirolox-borgring

Gewone klemveer

•  Kleinere inbouwhoogte leidt tot ruimte- 
en gewichtsbesparing

•  Kostenbesparing door kleinere 
veerruimte

•  Meer dan 4000 standaarduitvoeringen 
in verenstaal en roestvrij staal

•  Vaak gespecificeerd voor zwaar gebruik 
en impactbelasting

•  Grote variatie aan eindconfiguraties om 
tegemoet te komen aan uw toepassings 
eisen

•  Keuze uit meer dan 1000 
standaardmaten

•  Uitwisselbaar met Eaton-ringen

NO -TOOLING- CHARGES™ * GEMA AK T IN DE VS



Crest-to-Crest®-
multigolfring

Crest-to-Crest®-
multigolfring met 

opvulringen

Ringen met constante 
doorsnede

Lineaire verenHoopster®-ringen

Spirolox®-borgringen

Laminaire afdichtingsringen

Wavo®-veer

WaveRing®

Nested Wave®-veren

Verweven golfringveer

Golfringveer met opening 

Overlappende golfringveer

smalley.com/nl | europe@smalley.com 
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Dealer in Nederland: 

Amatec Technische Veren 

Tel: +31-172439359

www.amatec.nl | info@amatec.nl

Kwaliteitsborging

PRECISIEPRODUCTEN VOOR ALLE TOEPASSINGEN

De filosofie van Total Quality 
Management van Smalley is bepalend 
voor ons streven naar kwaliteit en 
tevredenheid van de klant. Hoewel deze 
commitment ons ook officiële certificaties 
heeft opgeleverd (ISO 9001, ISO/
TS 16949, AS 9100 en ISO 14001), zijn 
kwaliteitsborging en tevredenheid van 
de klant veel belangrijker bij Smalley. 
Ze zijn een traditie; het fundament 
waarop we ons bedrijf hebben gebouwd. 
Vanaf het allereerste begin is ons streven 
altijd hetzelfde gebleven: onze klanten 
compromisloze kwaliteit en service leveren.

•  Totale productconformiteit voor tekeningen,  
specificaties en contractuele eisen

•  100% tijdige levering

•  Superieure producten van  
uitzonderlijke waarde

•  Snel, professioneel en hoffelijk antwoord bij elk 
aspect van ontwerp, productie, verkoop  
en klantenservice

•  Aanhoudende ontwikkeling en toepassing van 
de nieuwste technologie

Smalley heeft een programma ontwikkeld dat voortdurend wordt 
verbeterd, en dat ontworpen is om aan de volgende doelstellingen 
tegemoet te komen:

Smalley heeft voor het derde jaar op rij 
de  Supplier Quality Excellence Award van 

General Motors  in de wacht gesleept.

SM4PP-NL


