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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE
S‹L‹ND‹R‹K MAKARALI
RULMANLAR
Tek sıralı silindirik makaralı rulmanlar, bileziklerdeki çubukların
pozisyonlarına göre çeﬂitli yapısal versiyonlarda, MTK+
tarafından üretilmektedir.

2 & 4 SIRA S‹L‹ND‹R‹K MAKARALI RULMANLAR

2&4 sıra silindirik makaralı rul-

MTK+ birçok farklı tasarım ve
ölçüde silindirik makaralı rulman,
ço¤unlukla kafesli tek sıralı silindirik
makaralı rulmanlar, fakat aynı
zamanda kafesli veya makaradan
makaraya 2 veya 4 sıralı silindirik
makaralı rulmanlar, üretmektedir
(yandaki dizaynda gösterildi¤i üzere).
Kafesli silindirik makaralı rulmanlar
a¤ır radyal yükleri taﬂıyabilir ve yüksek hızda çalıﬂabilir. ‹ç ve dıﬂ
bilezi¤in sabit çubukları tarafından
yönlendirilen silindirik makaralardan
oluﬂur.
Kafesli rulmanlarda, çubuklu bilezik
ve kafeste tutulmuﬂ makaralar,
di¤er bilezikten dıﬂarı çekilebilir, yani
bu rulmanlar sökülebilir.

NU - NU dizaynlı rulmanlarda pürüzsüz bir iç bilezik ve dıﬂ bilezi¤inde 2
sabit çubuk vardır.
- Belli limitlerde, muhafazayla ba¤lantılı ﬂaftın eksenel boﬂlu¤u her iki
yöne de uyabilir.
NJ - NJ dizaynlı rulmanlarda dıﬂ bilezikte 2 sabit çubuk, iç bilezikte 1
sabit çubuk vardır.
- Belli limitlerde, muhafazayla ba¤lantılı ﬂaftın eksenel boﬂlu¤u her iki
yöne de uyabilir.
NUP - NUP dizaynlı rulmanlarda dıﬂ bilezikte 2 sabit çubuk, iç bilezikte
sabit bir çubuk ve destek rondela vardır.
- Bu rulmanlar yerleﬂtirici rulmanlar olarak kullanılabilir, ﬂaftı eksenel olarak her 2 yöne yönlendirir.
N - N dizaynlı rulmanlarda pürüzsüz bir dıﬂ bilezik ve iç bilezi¤inde 2 sabit
çubuk vardır.
- Belli limitlerde, muhafazayla ba¤lantılı ﬂaftın eksenel boﬂlu¤u her iki
yöne de uyabilir.

NN 3000 (iç bilezikte çubuklar) - NNU 4900 (dıﬂ bilezikte çubuklar)

manların küçük parçaları, fazla yük
taﬂıma kapasitesi ve katılı¤ı vardır.
Genellikle iﬂletme tezgahı millerinde
ve yuvarlanma çarklarında kullanılır.

MEVCUT VERS‹YONLAR
MP51 : pirinç kafes, tolerans sınıfı 5, radyal boﬂluk C1
KMP51 : yukarıda bahsedildi¤i gibi, fakat konik delikli

TEK SIRALI S‹L‹ND‹R‹K MAKARALI RULMANLAR

Temel 4 dizayn : NU, NJ, N ve NUP

MEVCUT SER‹LER

TAM KADRO S‹L‹ND‹R‹K MAKARALI RULMANLAR

Bu

rulmanlar maksimum sayıda
makarayı içine alır ve geniﬂlikleriyle
ba¤lantılı küçük bir parçaları vardır.
Bu, a¤ır yük taﬂıma kapasitesi
sa¤lar ve boﬂluk tasarruflu dizaynlar
sa¤lanmasına izin verir.

MEVCUT SER‹LER
En çok kullanılan rulmanlar SL04 50.., SL18 18.., SL01 49..
ve NJ 23 VH serileridir.

Kafessiz silindirik makaralı rulmanlar kafeslilerdeki kadar yüksek hızda
kullanılamaz. Bu rulmanlar, tek veya
daha fazla sıralı makaralarla üretilmektedir ve eklenti V rulman dizaynına eklenmektedir.

MEVCUT SER‹LER
200 - 300 - 400 - 1000 - 2200 - 2300

ÖLÇÜLER

MEVCUT VERS‹YONLAR

Silindirik makaralı rulmanların esas ölçüleri ISO 15’e uygun-

Eklentisiz : çelik kafes
E & ES : arttırılmıﬂ yükleme kapasiteli çelik kafes
M : makaralarda yönlendirilmiﬂ pirinç kafes
EM : arttırılmıﬂ yükleme kapasiteli makaralarda yönlendirilmiﬂ pirinç kafes
MA : dıﬂ bilezikte yönlendirilmiﬂ pirinç kafes
EMA : arttırılmıﬂ yükleme kapasiteli dıﬂ bilezikte yönlendirilmiﬂ pirinç kafes

ISO & DIN standartlarına göre üretilmiﬂtir.

dur.

M T K + rulmanları ile ilgili daha fazla
teknik bilgiyi katalo¤umuzda veya
www.mtk-bearings.com adresimizde bulabilirsiniz.

ISO & DIN standartlarına göre üretilmiﬂtir.

