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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

RADYAL BOﬁLUK

MTK+ fıçı makaralı rulmanlar genellikle radyal boﬂlukla üretilmekTüm

MTK+, Fıçı Makaralı rulmanlarında dıﬂ bilezikte W33 standartlarına göre 3 delikli ya¤ kanalları mevcuttur.

MTK+ fıçı makaralı rulmanları

FIÇI MAKARALI RULMANLAR

silindirik çaplı oldu¤u gibi konik çaplı
olarak da üretilmektedir.

25 mm çapından 1800 mm çapına kadar MTK+, de¤iﬂik
dizayn ve kafes özellikleriyle birçok çeﬂit aralı¤ında fıçı makaralı rulmanları üretebilmektedir.

Konik Çaplı Rulmanlar aﬂa¤ıdakiler
içindir :
■

■

240-241 serileri 1:30
(Son eki K30)
Di¤er seriler 1:12
(Son ek K)

tedirler.‹ste¤e ba¤lı olarak,normalden büyük olarak (C3,C4,C5) veya
küçük olarak (C2) boﬂluklu olarak da üretilmektedirler.

ISIL ‹ﬁLEM

Fıçı makaralı rulmanlar dıﬂ çapı D>240 mm tüm serilerde +200ºC‘ye
kadar kullanılabilmektedirler.Küçük ölçülü rulmanlar normal olarak
+120°C’ye kadar kullanılmaktadır. Gerekirse, MTK+ , S1, S2, S3 ve S4
son ekli özel rulmanları da temin edebilmektedir.
Aﬂa¤ıdaki tablo uygulanabilir maksimum sıcaklıktaki son ekleri
göstermektedir.
■

S1 : 200° C

■

S2 : 250° C

■

S3 : 300° C

■

S4 : 350° C

S son ekli rulmanlarda C4 ve C5 radyal boﬂluklu rulmanlar tavsiye edilir.

BOYUTLARI

FIÇI MAKARALI RULMANLAR

Fıçı makaralı rulmanların ana boyutları ISO 15’e uygun olarak üretilmektedir.

MEVCUT SER‹LER
213 - 222 - 223 - 230 - 231 - 232 - 239 - 240 - 241

FIÇI MAKARALI EKSENEL RULMANLAR

Fıçı

Makaralı rulmanlar a¤ır yük
uygulamaları için dizayn edilmiﬂtir.
Radyal ve eksenel yükleri her iki yönde
de taﬂıma kapasitesine sahiptirler.

Fıçı Makaralı Rulmanların a¤ır yükleri taﬂıma kapasitesi ,bu rulmanların
a¤ır yük ve ﬂok darbelerine karﬂı elveriﬂli olmasını sa¤lamıﬂtır.

MEVCUT VERS‹YONLAR
MB : ‹ç bilezi¤e yerleﬂtirilmiﬂ, 2 parçalı pirinç kafes,
asimetrik makaralı

CA : 1 parça masif pirinç kafes, simetrik makaralı ve
yüzer merkezli omurga ve yan faturalar

‹ki sıralı olan simetrik ve asimetrik fıçı
ﬂekilli rulmanlar, fıçı makaralı dıﬂ bilezik yuvasında kendilerini hizalamaktadırlar.Sarhoﬂ rulman olmaları sebebi
ile sapma ve yanlıﬂ sıralamaya karﬂı
kendilerini ayarlayabilirler.

A¤ır eksenel yükler için uygun rulmanlardır. Yükler bir kanaldan
di¤erine 45°’lik açı ile eksenel yükler
için uygun rulmanlardır. Yükler bir
kanaldan di¤erine 45°’lik açı ile
geçerler. Buna ba¤lı olarak; fıçı
makaralı eksenel rulmanlar eksenel
yükün %55’i oranına kadar radyal
yüklere de müsaade ederler.

C : Sıkıﬂtırılmıﬂ metal kafes,asimetrik makaralı ve yüzer
merkezli omurga

MAC4F80 : Masif pirinç kafes. Titreﬂimli uygulamalar
için özel dizayn.

ISO & DIN standartlarına göre üretilmiﬂtir.

Bu rulmanların asimetrik fıçı ﬂekilli
makaraları vardır ve yanlıﬂ dizilimi
ortadan kaldırırlar. ‹ç bilezik kafes ve
makara ile beraberdir, bu nedenle
bu rulmanlar monte edilemez ancak
ayrı ayrı monte edilebilir.

MEVCUT SER‹LER
292 – 293 – 294

MEVCUT VERS‹YONLAR
Son eksiz : çelik kafes
E : artan yük dereceli çelik kafes
M : pirinç kafes
EM : artan yük dereceli pirinç kafes
Bu rulmanların ya¤lama iﬂlemi ya¤ ile yapılmaktadır.
Boyutları ISO 104 ve DIN 728’e göredir.

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

ISO & DIN standartlarına göre üretilmiﬂtir.

