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SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR

ULTAGE, daha uzun ürün ömrü, daha yüksek dönüş hızı, daha düşük bakım maliyeti ve çevreyi korumaya daha fazla katkı sağlar.
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Logaritmik
profilli makaralar

Tüm NTN ULTAGE rulmanları,
optimum logaritmik makara profiline
sahiptir. “Log profil” makara çalışma
yüzeyinin tamamı üzerinde eşit temas
basıncını garanti eder. Daha uzun
ömürlü ürünler sunar.
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DİNAMİK YÜK KAPASİTESİ

Yuvarlanma yolundaki temas basıncı

* ULTAGE olmayan standart NTN ürünlerine kıyasla

Makaralar ve kılavuz flanşlar
arasındaki gelişmiş temas

ULTAGE
Standart dizayn (ULTAGE olmayan)

Açık bilezikler ve makaranın profili daha
düşük temas basıncı ve daha iyi yağlama
sağlar.
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* ULTAGE olmayan standart NTN ürünlerine kıyasla (yağ sınırlama hızı)
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Aynı hız için, ULTAGE standart bir
eşdeğerinden daha düşük çalışma
sıcaklığına sahiptir.

ULTAGE

ÜRÜNLERİN TANIMLANMASI
“A” İŞARETİ

ULTAGE grubunu tanımlamak için
referansa bir A eklenir.

ÖRNEK:

SERİLER
ULTAGE ürün grubunda piyasaya
sürülen ilk seriler:

NU

NJ

NUP
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NU2208EAT2X

MARKALAMA
Tüm bilezikler ‘ULTAGE’ ibaresi ile
markalanır.

POLİAMİD KAFES
İlk olarak cam elyaf takviyeli poliamid
kafesli ürünler ULTAGE grubuna
geçmektedir.
Poliamid kafesler şunları
sağlar:
• Hafiflik
• Düşük ses
• Düşük tork

PAKETLEME

ÖLÇÜLER

Kolay tanınması için kutu üzerinde
ULTAGE ibaresi
bulunur.

İç çap aralığı
20 mm’den
60 mm’ye
kadardır.

ULTAGE

LANSMANININ 3 AŞAMASI
ULTAGE ürün grubunun imalatı Haziran 2017’de başlamış olup 2019 yılına kadar
devam edecektir. Her parça numarası 3 aşamalı bir işleme tabi tutulacaktır.

1 JAPONYA FABRİKASI

Fabrikamız, her bir referans için makaranın logaritmik profiline özel olarak tasarlanmış takımlara
yatırım yapmaktadır.
Bu ULTAGE parçasının üretimi ancak bundan sonra başlayabilir.

2 JAPONYA VE AVRUPA STOK MERKEZLERİ

Japonya’da oluşturulan parça stok birimi Fransa’da bulunan Avrupa lojistik merkezine de ürün
tedarik etmektedir.

3 ÜRÜN TRANSFERİ

Envanter yönetimini optimize etmek için, yeni bir ULTAGE silindirik makaralı rulman piyasaya
sürüldüğünde önceki sürüm sonlandırılmaktadır.
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Mevcut
Satış ekiplerimiz ihtiyaç
duyacağınız her türlü bilgiyi
sağlamak için hizmetinizdedir.
Bizimle iletişime geçin.
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Sona erdi
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