
Forged Chains & Sprockets
for the toughest applications
ข้อต่อโซ่ลำ�เลียงและล้อฟันเฟือง

Forged Chain Links & Pins
ข้อต่อโซ่และหมุด
Bolt ‘n’ Go Chain & Flight 
System
โซ่สกรู ‘N’ Go
Sprockets
ล้อฟันเฟือง
Trailers
เทรลเลอร์
Accessories
อุปกรณ์เสริม



On request On request On request On request

4B’s drop forged chain is made of special heat treated alloy steel, case hardened to Rockwell  
C57 - C62 with a ductile core hardness of Rockwell C40.

4B’s superior heat treatment technique provides the optimum chain link with a more resilient ductile 
core for shock resistance, and an extremely hard exterior surface for superior wear resistance.

4B’s drop forged chain is backed by an international network of companies with over 120 years  
of experience, and a global team of engineers and sales professionals that can provide you with  
practical solutions for all your material handling applications.

Drop forged chain 4B ท�ำจำกโลหะอัลลอยชนิดพิเศษที่ผ่ำนกระบวนกำรอบชุบด้วยควำมร้อน เกรำะหุ้มมีควำม 
แข็งแรงตำมมำตรฐำน Rockwell C57 - C62 และแก่นโซ่ได้ผ่ำนกำรทดสอบควำมแข็งตำมมำตรฐำน Rockwell C40
ด้วยเทคนิคกำรอบชุบที่เหนือกว่ำของ 4B ท�ำให้ได้มำซึ่งแก่นของโซ่ข้อต่อที่ทนต่อกำรช็อคอีกทั้งผิวนอกที่มีควำม
แข็งแกร่งอยำ่งเหลือเชื่อยังสำมำรถทนต่อกำรขัดถูได้อยำ่งดีเยี่ยม
4B drop forged chain ได้รับกำรสนับสนุนจำกบริษัทโครงขำ่ยสำกลที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนกว่ำ 120 ปี  
อีกทั้งยังมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรขำยจำกทั่วโลกซึ่งสำมำรถสรรหำวิธีกำรที่เป็นไปได้จริงส�ำหรับทุกๆ 
รูปแบบกำรล�ำเลียงวัสดุตำมที่คุณต้องกำร

Dimensions / มิติ

Links and pins are available in all grades of stainless steel

ข้อต่อและหมุดทุกเกรดมีชนิดที่ท�ำจำกสแตนเลสให้เลือกใช้

Standard Link
ข้อต่อมำตรฐำน

Double Link
ข้อต่อแบบคู่

Minimum Breaking Load
แรงดึงตำ่�สุดที่ทำ�ให้แตกร้�ว

Case Hardness
คว�มแข็งของเกร�ะหุ้ม

Case Depth
คว�มหน�ของเกร�ะหุ้ม

Core Hardness
คว�มแข็งของแก่นโซ่

Weight (Per Link)
นำ้�หนัก (ต่อตัว)

Bolt ‘N’ Go Compatible
ใช่ร่วมกันกับสลัก ‘N’ Go

DROP FORGED CHAIN



Dimensions / มิติ

DOUBLE &  TRIPLE LINKS
ข้อต่อสองท�งและส�มท�ง

Double Link

ข้อต่อสองทำง
Triple Link

ข้อต่อสำมทำง Triple
Configuration

โครงร่ำงกำรประกอบ
ข้อต่อ 3 ตัว

4B’s double and triple links are forged with the same quality, 
strength and durability as our standard links.

ข้อต่อแบบสองทำงและสำมทำง 4B ต่ำงถูกอัดขึ้นรูปมำตำมมำตรฐำน
เดียวกันซึ่งมีควำมแข็งแรง ทนทำนตำมมำตรฐำนโซ่ของเรำ

WELDED FLIGHTS & PINS
ปีกเชื่อมต่อและหมุด

FREE Engineering Design Service - Contact 4B

ฟรีบริกำรออกแบบทำงวิศวกรรม - ติดต่อ 4B

TYPICAL WELDED FLIGHT ATTACHMENTS
ตัวยึดติดแบบปีกเชื่อมแต่ละชนิด

Triple Link
ข้อต่อสำมทำง

Bolt ‘N’ Go Hollow Pin, Bolt, Washers and Nut

หมุดโพรงสลัก ‘N’ Go สลัก แหวน และน๊อต

Note: Clamps, roll pins, 
hex bolts and lock nuts 
must not be re-used.
Install one time and 
discard after use.

บันทึก: แคลมป์ หมุด  
ลูกกลิ้ง สกรูหกเหลี่ยม  
น๊อต สำมำรถใช้งำน 
ได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
ซึ่งหลังจำกใช้งำนแล้ว 
ต้องไม่น�ำกลับมำใช้อีก

Forged Head Pin, Collar  
and Roll Pin
หัวหมุดหล่อ, หมุด Collar  
และหมุด Roll
Forged Head Pin and  
One Clamp
หัวหมุดหล่อและแคลมป์ 1 ตัว
Plain Pin and Two Clamps
หมุดเรียบและแคลมป์ 2 ตัว

Note:
Custom flights are available, 

based on customer specifications.

บันทึก:
สำมำรถท�ำปีกได้ตำมสั่งตำมแต่ที่
ลูกค้ำก�ำหนด



BOLT ‘N’ GO™
สลัก ‘N’ GO™

Forged Chain
The Bolt ‘N’ Go flight system is a revolutionary assembly method for drop forged chain. Link 
and flight assembly is made easy by using a standard bolt and mechanical lock nut with a high 
strength, heat treated hollow pin. There are no circlips and no intricate assembly isrequired. 
There is no welding of flights, no need to remove chain from the conveyor for installation, and  
no issues with strength. Just bolt the links and the flights together. It’s easy, simple and reliable!

ข้อต่อโซ่ลำ�เลียง
ระบบสลักบิน ‘N’ Go คือกำรปฏิวัติกำรประกอบโซ่ Drop ซึ่งกำรประกอบตัวข้อโซ่กับปีกได้อยำ่งง่ำยดำยด้วย
สลักมำตรฐำนและแหวนล็อกทำงกลกับหมุดอบชุบที่มีควำมแข็งแรง ไม่ต้องใช้แหวนสปริง ไม่มีส่วนประกอบ 
ที่ซับซ้อน อีกทั้งยังไม่มีกำรเชื่อมต่อของปีกและไม่ต้องถอดโซ่ออกจำกสำยพำนเพื่อท�ำกำรติดตั้งไม่ต้อง
ออกแรงมำก เพียงแค่ท�ำกำรขันสลักเชื่อมต่อเข้ำด้วยกันกับปีก ทั้งงำ่ยและเชื่อถือได้

Bolt ‘N’ Go Link

ข้อต่อ ‘N’ Go

Product Videos –
www.go4b.co.uk/uk/chains-and-sprockets.asp

วิดีโอแสดงรำยละเอียดผลิตภัณฑ์
www.go4b.co.uk/uk/chains-and-sprockets.asp

Bolt ‘N’ Go System

ระบบสลัก ‘N’ Go

Detailed View of Bolt ‘N’ Go 
Showing Assembly Method

รำยละเอียดของสลัก ‘N’ Go  
แสดงในวิธีกำรประกอบ 



BOLT ‘N’ GO™
สลัก ‘N’ GO™
Round Link Chain
Easy flight assembly by using a standard 
bolt and nut, connecting the flights 
directly to the link. The chain can be 
supplied in a coil together with the  
bolt-on flights already assembled.

โซ่ห่วง
ประกอบกับปีกได้อย่ำงง่ำยดำยโดยใช้สลัก
และแหวนมำตรฐำนต่อเข้ำกับปีกและโซ่ได้
โดยตรง โดยที่ตัวโซ่จะถูกผนวกเข้ำกับชุดสลัก
และแหวนยึดปีก เพียงเท่ำนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

ACCESSORIES 
อุปกรณ์เสริม
For more details please visit
www.go4b.com
ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมกรุณำเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
www.go4b.com

NYLON FLIGHTS FOR SCRAPER CHAINS
ปีกไนลอนส�ำหรับโซ่สแคร็ปเปอร์

‘L’ Shape with 1 fixing hole

รูปทรง ‘L’ พร้อมกับรูยึด 1 รู
‘L’ Shape with 2 fixing holes

รูปทรง ‘L’ พร้อมกับรูยึด 2 รู
‘T’ Shape with 2 fixing holes

รูปทรง ‘T’ พร้อมกับรูยึด 2 รู
a	 Easy to install or replace, cutting down installation and maintenance costs
a	 Eliminates the need for a bottom liner in the conveyor
a	 Reduces conveyor noise.

a	 ง่ำยต่อกำรติดตั้งหรือกำรเปลี่ยนทดแทนตัวเดิม ลดต้นทุนในกำรติดตั้งและ 
กำรบ�ำรุงรักษำ

a	 ขจัดปัญหำเรื่องควำมต้องกำร bottom liner ในเครื่องล�ำเลียง
a	 ลดกำรเกิดเสียงดังของสำยพำน

Round Link Chain with Bolt ‘n’ Go Flights
Bolt ‘N’ Go - Round Link Chain Size 13 x 65 mm

โซ่ห่วงกับสลักปีก ‘N’ Go
สลัก ‘N’ Go - โซ่ห่วง ขนำด 13 x 65 มม.

NYLON FLIGHT SLEEVES FOR  
102 NA CHAIN and 142 NA CHAIN

ปลอกหุ้มปีกไนลอนส�ำหรับโซ่ 102 NA และโซ่ 142 NA

ROUND LINK CHAIN
ข้อต่อโซ่ห่วง

ON DEMAND Separate datasheets available

ต�มต้องก�ร มีเอกสำรแสดงรำยละเอียดแยกต่ำงหำก

MISCELLANEOUS CONVEYOR CHAIN
โซ่ล�ำเลียงเบ็ดเตล็ดทั่วไป

ON DEMAND Separate datasheets available

ต�มต้องก�ร มีเอกสำรแสดงรำยละเอียดแยกต่ำงหำก

FREE Engineering Design Service - Contact 4B
ฟรีบริกำรออกแบบทำงวิศวกรรม - ติดต่อ 4B



4B sprockets and trailers are manufactured from high grade heat treated 
steel to a minimum hardness of 57 HRC. Each piece is machined to size 
with appropriate bore and keyway specific to each customer’s application.
Most sizes are in stock and ready to ship from 4B’s extensive inventory.

ล้อฟันเฟืองและเทรลเลอร์ท�ำมำจำกโลหะอบชุบด้วยควำมร้อนคุณภำพสูง 
ซึ่งมีควำมแข็งต�่ำสุด 57 HRC โดยทุกชิ้นถูกท�ำให้มีขนำดที่ลงตัวกับช่องรำง  
ตำมกำรใช้งำนเฉพำะของลูกค้ำ ซึ่งในคลังสินค้ำของ 4B มีกำรเก็บสต๊อกไว ้
เกือบทุกขนำด เพื่อควำมพร้อมในกำรจัดส่ง

SPROCKETS
Chain Link

ล้อฟันเฟือง
ข้อต่อโซ่

Standard Sprocket (Shown with Hub)
ล้อฟันเฟืองมำตรฐำน (แสดงพร้อมกับฮับ)

Wear Reversible Sprocket (Shown with Hub)
ล้อฟันเฟืองแบบสวมกลับได้ (แสดงพร้อมกับฮับ)

Sprocket and Trailer Inventory
สินค้ำคงคลังของล้อฟันเฟืองและเทรลเลอร์

SPROCKETS
ล้อฟันเฟือง



TRAILERS
เทรลเลอร์

APPLICATION 
PHOTOS
รูปก�รใช้ง�น

FREE Engineering Design Service 
 - Contact 4B

ฟรีบริกำรออกแบบทำงวิศวกรรม  
- ติดต่อ 4B

NOW AVAILABLE 
Segmental Star and Self Cleaning Trailers

มีจำ�หน่�ยแล้ว
ส�ำหรับ Segmental Star (ส่วนเสริมรูปดำว) 
และเทรลเลอร์เกลี้ยง

Typical Double Strand Chain Application

ตัวอย่ำงกำรใช้งำนโซ่มำตรฐำนแบบคู่

Feed Mill Application using
Bolt ‘N’ Go Chain with Nylon Flights

กำรใช้โซ่สลัก ‘N’ Go ที่ต่อเขำ้กับปีกไนลอน 
ในงำนล�ำเลียงในโรงสี

UHMW Paddles on “T” Plate Flights – 
Drive End

ใบพัด UHMW บนแผ่นปีกรูป ‘T’ -  
ปลำยจุดขับเคลื่อน

UHMW Paddles & Return Buckets –Tail End

ใบพัด UHMW และจุดเลี้ยวของกะพ้อ - จุดปลำย

Segmental Star Trailer (Shown with Hub)

เทรลเลอร์แบบแขนง (แสดงพร้อมกับฮับ)
Smooth Trailer

เทรลเลอร์แบบเรียบ

* Smooth and segmental trailers have different hub widths as noted (WB2 & WB3).
– 4B offers any bore size to suit your requirements, consult with our engineers for recommended shaft diameter.
– 216NA and 260NA sizes are available, contact 4B for more information.

* ทั้งเทรลเลอร์แบบเรียบและแบบแขนงต่ำงมีควำมกว้ำงศูนย์กลำงแตกตำ่งกันตำมที่ระบุ (WB2 และ WB3)
–  4B สำมำรถเจำะรูได้ตำมขนำดที่เหมำะสมตำมที่ลูกค้ำต้องกำรโดยท่ำนสำมำรถเข้ำมำปรึกษำกับทำงวิศวกรของเรำ เพื่อให้ข้อมูล

เกี่ยวกับขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงเพลำกับเรำ
–  มีทั้งขนำด 216NA และ 260NA ติดต่อ 4B เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Rim Width Dia.
ระยะขอบ

T
(mm)

Segmental
แบบแขนง

WB3

Smooth
แบบเรียบ

WB2

Hub Width Dia.* (mm)
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงฮับ

Pitch Circle Dia.
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงพิช

ØPT (mm)

Max Shaft Dia.
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง

เพลำใหญ่สุด
ØA (mm)

TRAILERS
Chain Link

เทรลเลอร์
ข้อต่อโซ่



4B catalogues also available:
แคตต�ล็อกอื่นๆ ของ 4B:
 Elevator Buckets / ส�ยพ�นลำ�เลียง
 Elevator Belting / กะพ้อลำ�เลียง
 Bolts & Fasteners /  สลักและ 
 ตัวประกบยึดส�ยพ�น
 Electronics / ระบบอิเล็กทรอนิกส์


