
RADIÁLIS  
TENGELY-
TÖMÍTŐGYŰRŰK



A
Alap kivitel, elasztomer külső palásttal, fém merevítőgyűrűvel, spirál rugóval szerelt 
tömítőajakkal

AS Mint az A típus, de kiegészítő porvédő ajakkal

AS-P
Rövid tömítőajak, rugóval, kiegészítő porvédő ajakkal ellátva, üzemi nyomás határértéke 
max. 10 bar

A-DUO
Kettős tömítőajak, két rugóval szerelve, használható pl. két különböző közeg  
elválasztásához

AS-DPH
Egyedi kialakítású tömítés, fém merevítőgyűrűvel, spirál rugóval, mely a tengely  
nagyobb excentricitásánál alkalmazható, hajtott mellsőtengelyeknél és hajtóműveknél

B Biztos illeszkedés a fém külső paláston, spirálrugóval szerelt tömítőajak, jó hőelvezetés

BS Mint a B típus, de kiegészítő porvédő ajakkal 

C
Fém külső palást kiegészítő merevítő gyűrűvel, porvédő ajakkal 
Jó hőelvezetés

CS Mint a C típus, de kiegészítő porvédő ajakkal

A-NL
Speciális kivitelű sima elasztomer külső palást, tűgörgős csapágyba közvetlenül 
beépíthető Ø 4-80 mm, alapanyag NBR és FKM

AR-NL
Speciális kivitelű bordázott elasztomer külső palást, tűgörgős csapágyba közvetlenül 
beépíthető, Ø 4-80 mm, alapanyag NBR és FKM

B-NL
Speciális kivitelű fém külső palást, tűgörgős csapágyba közvetlenül beépíthető,  
Ø 4-80 mm, alapanyag NBR és FKM

CC Zárófedél, költséghatékony megoldás a hajtóműházak furatainak lezárásához      

Radiális tengelytömítőgyűrűk

Típusai



Radiális tengelytömítőgyűrűk

A  DIN 3760 és 3761 szabvány szerinti radiális tengelytömítőgyűrű egy olyan spirálrugóval előfeszített 

tömítőajak, ami egy fém merevítőgyűrűre van vulkanizálva, elasztomer vagy fém külső palásttal.             

Az alkalmazott alapanyagok alap kivitelben: NBR, FKM, valamint HNBR és VMQ (de csak sorozatgyártásnál).  

Az egyes típusok kétirányú váltódrallos kialakítással is gyárthatók. Ha nincs másként megadva, a tengely  

fordulatszámának függvényében az üzemi nyomás határértéke max. 0,5 bar.

DIN 3760 és 3761 szabvány szerinti radiális tengelytömítőgyűrű

Referenciák

Közegellenállóság Elasztomer Hőmérséklet-tartomány Hőmérséklet a tömítőajaknál

Ásványi /  
szintetikus motor-kenőolaj

NBR 100°C -40°C / +120°C

HNBR 130°C -40°C / +150°C 

FKM 170°C  - 30°C / +200°C  

Szintetikus motor-kenőolaj /  
ásvány bázisú, tartós

FKM 170°C / 150°C - 30°C / +200°C  

Ásványi alapú hajtóműolaj

NBR 80°C  - 40°C / +120°C

HNBR 120°C - 40°C / +150°C

FKM 150°C -30°C / +150°C

Hypoid hajtóműolaj 
API-GL5/ HYP-GL5

NBR 80°C - 40°C / +120°C 

HNBR 120°C - 40°C / +150°C  

FKM 150°C - 30°C / +200°C  

Alapanyagok
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