SERIA UC
ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE TIMKEN® Z ŁOŻYSKAMI SAMONASTAWNYMI

ZAPROJEKTOWANE DO OSIĄGANIA OPTYMALNYCH WYNIKÓW
Zespoły łożyskowe Timken® z łożyskami samonastawnymi serii UC to nowa linia niezawodnych produktów firmy
Timken do większości zastosowań.
Od ponad 110 lat innowacje firmy Timken — w tym wprowadzenie łożysk z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym
oraz zespołów łożyskowych w oprawach — utrzymują świat w ruchu. Kontynuujemy te innowacje, stosując naszą rozległą
wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, czy technice uszczelnień tak, aby zapewniać coraz lepsze osiągi
wynikające z zastosowania naszych produktów.

WYDŁUŻENIE CZASU PRACY I OBNIŻENIE KOSZTÓW
OBSŁUGI URZĄDZEŃ
• Łożyska ze sferycznymi pierścieniami zewnętrznymi i precyzyjnie
obrobionymi oprawami z żeliwa zapobiegają obrotowi
pierścienia zewnętrznego w gnieździe oprawy
ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE
UCP Z OPRAWAMI
• Łożyska przenoszą statyczną niewspółosiowość wału wynoszącą STOJĄCYMI
12 mm do 90 mm
+/− 3 stopnie
(1/2 cala do 3 1/2 cala)
• Zaprojektowane do pracy w temperaturze od -20°C do 100°C
• Łożyska z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym zapewniają
lepsze podparcie wału
• Oprawy o wysokiej wytrzymałości są odpowiednie do większości
zastosowań przemysłowych

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCT
Z OPRAWAMI NACIĄGOWYMI
12 mm do 85 mm
(1/2 cala do 3 1/4 cala)
ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM
PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM SERII UC
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)

SOLIDNE USZCZELNIENIA PRZYSTOSOWANE DO
ŁOŻYSKOWE UCFL Z OPRAWAMI
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH WARUNKÓW ZESPOŁY
KOŁNIERZOWYMI Z DWOMA OTWORAMI
•
•

Precyzyjne uszczelnienie zapewniające większą trwałość
łożyska i mniejszy wyciek smaru
Łączona konstrukcja uszczelnienia obejmująca stalowy
odrzutnik w celu dodatkowej ochrony łożyska

12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)
ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE
UCF Z OPRAWAMI
KOŁNIERZOWYMI
Z CZTEREMA OTWORAMI
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)

SZEROKA GAMA ZESPOŁÓW GOTOWYCH DO MONTAŻU
•
•
•
•

Pięć konstrukcji opraw w wymiarach metrycznych i calowych
Konstrukcja z wkrętami dociskowymi umożliwia łatwy montaż
Zamienność bez konieczności modyfikacji - dla wielu zastosowań
Dostępność w lokalnych centrach dystrybucji

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCFC
Z OPRAWAMI
KOŁNIERZOWYMI Z CZOPEM
PROWADZĄCYM
12 mm do 90 mm
(1/2 cala do 3 1/2 cala)

BRANŻE/ZASTOSOWANIA
- Transport materiałów
- Przetwórstwo spożywcze
- Rolnictwo
- Magazynowanie
- Wentylatory/dmuchawy przemysłowe
- Produkcja szkła
- Produkcja cegieł
- Przemysł celulozowo-papierniczy

Wysokowydajne
uszczelnienie
Otwór
smarowniczy

Precyzyjnie
obrobione kulki
i koszyk

Precyzyjnie
ukształtowany
odrzutnik

Pierścień zewnętrzny ze sferyczną
średnicą zewnętrzną
Rowek smarowy

Poszerzony pierścień
wewnętrzny
Wkręty dociskowe
z gniazdem sześciokątnym

Oprawa
(oprawa stojąca)

FIRMA TIMKEN OFERUJE PEŁEN ZAKRES

Produkty firmy Timken są zamienne ze standardowymi konstrukcjami stosowanymi w przemyśle.

OPRAWY DZIELONE SNT
Indywidualne rozwiązanie,
wydajna praca

OPRAWY DZIELONE SAF
Optymalna nośność,
przedłużona trwałość

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE TYPU E
Z ŁOŻYSKIEM STOŻKOWYM
Większa niezawodność,
lepsza wydajność

ZESPOŁY ŁOŻYSK BARYŁKOWYCH
W OPRAWIE NIEDZIELONEJ
Ochrona w trudnych warunkach,
wysoka wydajność

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE Z ŁOŻYSKAMI
SAMONASTAWNYMI
Łatwy montaż,
elastyczne opcje

SKONTAKTUJ SIĘ Z FIRMĄ TIMKEN
Aby uzyskać adres najbliższego przedstawiciela firmy Timken, wejdź na stronę www.timken.com.

Zespół Timken wykorzystuje swoją wiedzę w celu poprawy niezawodności i wydajności urządzeń pracujących
w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Firma Timken projektuje, wytwarza i dostarcza wysokiej jakości części
mechaniczne w tym łożyska, przekładnie, łańcuchy oraz inne produkty i usługi związane z przeniesieniem mocy.

www.timken.com
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ZESPOŁÓW ŁOŻYSKOWYCH W OPRAWACH DZIELONYCH I NIEDZIELONYCH DO
KAŻDEGO TYPU URZĄDZEŃ

