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Bilyal› rulmanlar

Industriepark Guldendelle
Joseph Chantraineplantsoen, 5
3070 KORTENBERG - BELGIUM
TEL : +32-2-758 00 70 - FAX : +32-2-758 00 75
E-MAIL : info@mtk-bearings.com

www.mtk-bearings.com

DIPTYQUE MTK 1B TR:DIPTYQUE MTK 1

3/03/09

12:19

Page 2

MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

TEK&Ç‹FT SIRA EKSENEL-E⁄‹K B‹LYALI RULMANLAR
MEVCUT SER‹LER
Tek sıra :
7000 - 7200 - 7300

Eksenel-e¤ik bilyalı rulmanlar ayrılmazdır, radyal ve eksenel yüklere
uyumlu tasarlanmıfltır.
Eksenel yükleri sadece 1 yönden
taflıyabilir. Bu sebeple, ço¤unlukla
çift olarak monte edilir.
Eksenel-e¤ik bilyalı rulmanlar yüksek
hız uygulamaları için uygundur.

B‹LYALI RULMANLAR
TEK SIRALI SAB‹T B‹LYALI RULMANLAR

Çift sıra :
3200 - 3300

MEVCUT VERS‹YONLAR
Tek ve çift sıralı
B : standart versiyon - temas açısı 40˚
A : temas açısı 25˚
C : temas açısı 15˚
Tüm versiyonlar çiftli kullanım (genel efllefltirme) için uygundur, eklenti
BCB.

OYNAK YATAKLI B‹LYALI RULMANLAR
MEVCUT SER‹LER

MEVCUT SER‹LER
600 - 6000 - 6200 - 6300 - 6400 - 16000
61800 - 62200 2RS - 63000 2RS - 61900

MEVCUT VERS‹YONLAR

Tek

sıralı sabit bilyalı rulmanlar
genifl bir ölçü ve tasarım çeflitlili¤ine
sahiptir.
Tek sıralı sabit bilyalı rulmanlar tüm
dönen rulmanlar arasında en çok
kullanılan tiptir.
Ayrılmaz, yüksek ve çok yüksek hız
uygulamalarına elveriflli ve az bakım
gerektirir.

Z(R) - ZZ(R) : 1 veya 2 metal koruyucu
RS(R) - 2RS(R) : 1 veya 2 kauçuk conta
NR : dıfl bilezikte mandal bilezikle dairesel oluk
N : mandal bilezik için dıfl bilezikte dairesel oluk

1200 – 1300 – 2200 - 2300

Oynak yataklı bilyalı rulmanlarda iki

MEVCUT VERS‹YONLAR

sıra bilya vardır ve dıfl bilezi¤inde
küre bir oluk vardır.
Bu özellik, muhafazayla ba¤lantılı
flaftın eksenel düzensizli¤ine izin
verir.

Açık : temel dizaynın standart versiyonu
2RS : ambalajlı
K : konik delikli (konik 1:12)
K-2RS : yukarıdakilerin kombinasyonu

EKSENEL B‹LYALI RULMANLAR

‹ç

ve dıfl bilezi¤in kanallarındaki
derin oluklar sebebiyle, tek sıralı
sabit bilyalı rulmanlar radyal ve
eksenel yükleri çift yönlü alabilir.

MEVCUT SER‹LER
Her iki yandan ambalajlanıp muhafazalanan rulmanlar gres bazlı
Lityum ile doldurulmufl olarak teslim edilir ve -30˚ C ile +110˚ C sıcaklıkları arasında kullanılabilir.
MTK+ en çok kullanılan bilyalı rulmanları aynı zamanda paslanmaz
çelik, ZZ ve/veya 2RS versiyonunda sunuyor.
Kullanılan materyal :
Paslanmaz çelik AISI 440 C kalite dıfl bilezik,iç bilezik ve bilyalar için.
Paslanmaz çelik AISI 300 kalite kafes ve contaların içindeki metal
bilezik için.

ISO & DIN standartlarına göre üretilmiﬂtir.

Eksenel

bilyalı rulmanlar 2 versiyonda üretilir : tek ve çift çalıflan.
Her iki dizayn da a¤ır eksenel yükleri
2 yönde taflıyabilir. Radyal yüklerin
oldu¤u yerde kullanılamaz.

Tek çalıflan :
51100 - 51200 - 51300 - 51400

Çift çalıflan :
52200 – 52300 - 52400

Eksenel bilyalı rulman, ayrılabilirdir
ve flaft yıkayıcı, düz destek yüzeyli
muhafaza yıkayıcı, bilya ve kafes
takımından oluflur.
M T K + rulmanları ile ilgili daha fazla
teknik bilgiyi katalo¤umuzda veya
www.mtk-bearings.com adresimizde bulabilirsiniz.

