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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

TWEE- EN VIERRIJIGE KEGELLAGERS

Kegellagers zijn ook leverbaar in tweeen vierrijige uitvoering.

KEGELLAGERS
MTK+ biedt kegellagers aan in een groot aantal verschillende uitvoeringen en afmetingen volgens metrisch- en inchmaatsysteem.
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische
loopvlakken waartussen zich kegelvormige rollers bevinden.

Tweerijige kegellagers worden toegepast in constructies die een grotere
belastbaarheid en belastbaarheid in
beide richtingen vereisen hoewel de axiale ruimte kleiner is dan bij een set van
twee enkelrijige kegellagers.

Tweerijige

kegellagers in X-opstelling
hebben een dubbele binnenring en twee
buitenringen. Tweerijige kegellagers in
O-opstellingen hebben dubbele buitenring en twee binnenringen.

ENKELRIJIGE KEGELLAGERS
LEVERBARE SERIES

AFMETINGEN

302 - 303 - 313 - 320 - 322 - 323 - 330 - 331 - 332

De afmetingen van de metrische lagers beantwoorden aan
ISO 355.

Deze lagers zijn ontworpen voor het
dragen van radiale en axiale belastingen
in één richting. Kegellagers kunnen uit
elkaar genomen worden, de binnenring
met de rollers en de kooiconstructie en
de buitenring kunnen afzonderlijk worden
gemonteerd. Deze twee constructies zijn
uitwisselbaar.
Voor toepassingen waar de belastbare
capaciteit van één kegellager onvoldoende is of die het opvangen van drukbelastingen met een bepaalde axiale speling in beide richtingen vereisen, levert
MTK+ enkelrijige kegellagers als gecombineerde paren.

KOOIEN

De kleine en de middelgrote kegellagers worden meestal
LEVERBARE UITVOERINGEN
Leverbaar in “DB”, “DF” en “DT” opstelling

van plaatstalen kooien voorzien.

DB: Gecombineerd lagerpaar in O-opstelling (rug-aan-rug)

De grotere maten kegellagers worden meestal van gefrees-

DF: Gecombineerd lagerpaar in X-opstelling (kop-op-kop)

de stalen of messing kooien voorzien.

DT: Gecombineerd lagerpaar in tandemopstelling

GEPAARD

Gefabriceerd volgens ISO- & DIN-normen

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

Gefabriceerd volgens ISO- & DIN-normen

