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Kogellagers
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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

ENKEL- EN TWEERIJIGE HOEKCONTACTKOGELLAGERS
LEVERBARE SERIES

Hoekcontactkogellagers

zijn nietdemonteerbaar en ontworpen voor
radiale en axiale belastingen.
Axiale belastingen zijn enkel in één
richting toegestaan.
Daarom worden ze vaak in paren
gemonteerd.
Hoekcontactkogellagers zijn geschikt
voor toepassingen met hoge toerentallen.

KOGELLAGERS
ENKELRIJIGE KOGELLAGERS

Enkelrijig :
7000 - 7200 - 7300

Tweerijig :
3200 - 3300

LEVERBARE UITVOERINGEN
B: Standaardversie - Contacthoek 40°
A: Contacthoek 25°
C: Contacthoek 15°
Alle versies zijn ook leverbaar voor gepaard (universeel aangepast)
gebruik.

TWEERIJIGE ZELFINSTELLENDE KOGELLAGERS
LEVERBARE SERIES
1200 – 1300 – 2200 - 2300

LEVERBARE SERIES
600 - 6000 - 6200 - 6300 - 6400 - 16000
61800 - 62200 2RS - 63000 2RS - 61900

Enkelrijige diepgroefkogellagers zijn

LEVERBARE UITVOERINGEN

leverbaar in een groot aantal maten
en uitvoeringen.Van alle kogellagertypen worden enkelrijige diepgroefkogellagers het meest gevraagd. Ze
zijn niet demonteerbaar, geschikt
voor toepassing bij hoge en zeer
hoge snelheden en vragen weinig
onderhoud.

Z(R) - ZZ(R) : een of twee metalen beschermplaatjes
RS(R) - 2RS(R) : een of twee rubber afdichtingen
N : groef voor veerrring op de buitenring
NR : als N, maar met veerring

Zelfinstellende

kogellagers zijn
voorzien van twee rijen kogels en
een buitenring met een bol loopvlak.
Deze eigenschap laat een foutieve
hoekuitlijning van de as toe ten
opzichte van het lagerhuis.

Open : standaardversie van de basisuitvoering
2RS : afgedichte lagers met slepende afdichting aan beide zijden
K : conische boring (coniciteit 1:12)
K-2RS : conische boring en afgedicht

KOGELTAATSLAGERS

Dankzij de diepe groeven in de loopvlakken van de binnen- en buitenringen zijn enkelrijige diepgroefkogellagers geschikt voor zowel axiale
belastingen in beide richtingen als
voor radiale belastingen.

LEVERBARE UITVOERINGEN

LEVERBARE SERIES

Kogeltaatslagers worden in twee
De tweezijdig gesloten en afgeschermde lagers worden geleverd met
lithiumsmering en kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen
-30 °C en +110 °C.
MTK+ levert ook kogellagers van roestvrij staal, in de uitvoeringen
ZZ en 2RS.
Toegepaste materialen :
Roestvrij staal AISI 440 C voor buitenring, binnenring en kogels.
Roestvrij staal AISI 300 voor de kooi en de metalen ring aan de binnenkant van de afdichtingen.

Gefabriceerd volgens ISO- & DIN-normen

versies gefabriceerd: geschikt voor
één of twee richtingen. Beide uitvoeringen zijn geschikt voor zware axiale (of druk-) belastingen in twee
richtingen.
Deze lagers mogen echter niet voor
radiale belastingen worden gebruikt.
Een kogeltaatslager is demonteerbaar en bestaat uit een asring, een
huisring en een kooi met kogels.

Eén richting :
51100 - 51200 - 51300 - 51400

Twee richtingen :
52200 – 52300 - 52400

Zie voor meer informatie in onze catalogus of op
w w w . m t k - b e a r i n g s . c o m

