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Konik Makaralı Rulmanlar
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MOTION,
TECHNOLOGY & KNOWLEDGE

Ç‹FT VE DÖRT SIRA KON‹K MAKARALI RULMANLAR

Konik

KON‹K MAKARALI RULMANLAR
MTK+ rulmanları metrik boyutta ve inç boyutunda olmak
üzere birçok farklı ölçü ve dizaynda konik makaralı rulmanları
üretmektedir.
Konik Makaralı Rulmanların, konik iç ve dıﬂ bilezikleri vardır ve
bunlar kalın yatak zarfı aracılı¤ı ile yönlendirilirler.

TEK SIRA KON‹K MAKARALI RULMANLAR
MEVCUT SER‹LER
302 - 303 - 313 - 320 - 322 - 323 - 330 - 331 - 332

Makaralı Rulmanların çift
ve dört sıra olmak üzere bu çeﬂitleride mevcuttur. Yük kapasitesi
arttı¤ında ve yükler her iki yönde
hareket etti¤inde ve eksenel boﬂluk
küçük oldu¤unda çift sıra konik rulmanlar kullanılır.
Çift iç bilezik ve iki tane dıﬂ bilezik
sıralı olarak ya da makaralar arka
arkaya gelmek ﬂartıyla, çift dıﬂ bilezik ve iki iç bilezikle, çift sıra konik
makaralı rulmanlarda makaralar yüz
yüze dizilebilirler.

BOYUTLARI

Metrik rulmanların boyutları ISO 355’e göre üretilmektedir.

Radyal ve itme yükü olan yükleri
tek yönde taﬂımak amacı ile dizayn
edilmiﬂlerdir.Makaradaki koniklik
ve kafes ve yatak zarfı ayrı ayrı
monte edilebilmektedir.Bu iki takım
da birbirleriyle de¤iﬂtirilebilirler.

KAFESLER

Tek Sıra Konik Makaralı Rulmalar,

Küçük ve orta ölçülü konik makaralı rulmanlar genellikle

yük taﬂıma kapasitesinin yeterli
olmadı¤ı uygulamalarda ya da itme
yükünün belli bir eksenel boﬂlukta
iki yönlü taﬂınması halinde,tek sıra
konik makaralı rulmanlar eﬂlenmiﬂ
olarak kullanılabilirler.

MEVCUT VERS‹YONLAR
DB, DF ve DT ﬂeklinde sıralanarak kullanılabilirler.
DB : Arka arkaya sıralanmıﬂ eﬂleﬂmiﬂ rulman çifti
DF : Yüz yüze sıralanmıﬂ eﬂleﬂmiﬂ rulman çifti

basık çelik kafesli olarak üretilirler.

Büyük

ölçülü konik makaralı rulmanlar çelik ve pirinç
kafesli olarak düzenlenmiﬂtir.

DT : Peﬂpeﬂe sıralı eﬂleﬂmiﬂ rulman çifti

Eﬂleﬂmeler

ISO & DIN standartlarına göre üretilmiﬂtir.

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

ISO & DIN standartlarına göre üretilmiﬂtir.

