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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

RADIALE SPELING

Alle

MTK+ tweerijige tonlagers
zijn standaard voorzien van een
smeergroef met 3 op gelijke afstanden geboorde smeeropeningen op
de buitenring (W33).

MTK

+ tweerijige tonlagers worden meestal geproduceerd met een
normale radiale speling. Op aanvraag kunnen deze lagers worden geproduceerd met een grotere speling dan normaal (C3, C4, C5) of een kleinere speling dan normaal (C2).

MTK+

TWEERIJIGE TONLAGERS
MTK+ biedt een complete serie tweerijige tonlagers aan in
verschillende uitvoeringen en met verschillende kooien.
MTK+ kan tweerijige tonlagers leveren met een boring van
25 tot 1800 mm.

tweerijige tonlagers
worden geproduceerd met cilindrische en conische boring. MTK+
levert trek- en drukbussen die kunnen worden gebruikt om lagers met
een conische boring op een snelle
en eenvoudige manier te monteren
op de as.

Opmerking over lagers met conische boring :

TWEERIJIGE TONLAGERS

■

De series 240 en 241 hebben een
verloop van 1:30 (code K30)

■

De andere series hebben een
verloop van 1:12 (code K)

WARMTEBEHANDELING

Alle series tweerijige tonlagers met een buitendiameter D > 240 mm zijn
geschikt voor een bedrijfstemperatuur tot +200 °C. Kleinere lagers zijn
meestal geschikt voor een bedrijfstemperatuur tot +120 °C.
Indien nodig kan MTK+ uitvoeringen volgens de volgende speciale coderingen leveren: S1, S2, S3, S4.
De onderstaande tabel geeft de toegelaten maximum temperaturen voor deze coderingen aan.
■

S1 : 200° C

■

S2 : 250° C

■

S3 : 300° C

■

S4 : 350° C

Voor rollagers met S-codering worden nadrukkelijk de radiale spelingen C4
en C5 aanbevolen.

AFMETINGEN

De hoofdafmetingen van tweerijige tonlagers voldoen aan ISO 15.

LEVERBARE SERIES
213 - 222 - 223 - 230 - 231 - 232 - 239 - 240 - 241

Tweerijige

tonlagers zijn berekend
op zware belastingen. Ze kunnen
radiale en axiale belastingen in beide
richtingen opvangen.

Dankzij hun vermogen tot het dragen van zware radiale belastingen zijn
deze lagers geschikt voor zware lasten en het opvangen van schokken.

Ze bevatten twee symmetrische of
asymmetrische rijen tonvormige
rollen die zichzelf in het bolle buitenloopvlak kunnen richten. De lagers
kunnen zich instellen en kunnen daardoor scheefstellingen van de as ten
opzichte van het lagerhuis compenseren.

TONTAATSLAGERS
LEVERBARE UITVOERINGEN
MB : Tweedelige, machinaal bewerkte messing kooi met
asymmetrische rollers die door de binnenring worden
gericht.

CA : Messing kooi uit één stuk met symmetrische rollers
en een zwevende, geleide middenrib en zijkragen.

Tontaatslagers

zijn geschikt voor
zeer zware axiale belastingen.
Belastingen worden onder een hoek
van 45° van het ene loopvlak op het
andere overgedragen. Daardoor kunnen ze ook betrekkelijk hoge radiale
belastingen dragen tot maximaal
55% van de axiale belasting.

LEVERBARE SERIES
292 – 293 – 294

LEVERBARE UITVOERINGEN
Zonder codering : stalen kooi
E : stalen kooi met verhoogde belastingwaarde
M : messing kooi
EM : messing kooi met verhoogde belastingwaarde

C : Plaatstalen kooi met asymmetrische rollers en zwevende middenrib.

MAC4F80 : Machinaal bewerkte messing kooi geleid op
de buitenring. Speciale uitvoering voor
lagers die bestemd zijn voor toepassing in
trilzeven.

Gefabriceerd volgens ISO- & DIN-normen

Tontaatslagers

zijn voorzien van
asymmetrische tonvormige rollers en
ze kunnen een foutieve hoekuitlijning
absorberen. Dit type lagers is
demonteerbaar zodat de binnenring
(asring) samen met de kooi en de rollers afzonderlijk kan worden gemonteerd.

Deze lagers moeten met olie worden gesmeerd.
De afmetingen voldoen aan ISO 104 en DIN 728.

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

