
AZ NTN-SNR HIDRAULIKUS ANYÁVAL, 
MELY TÖKÉLETES SZERSZÁM A KÚPOS FURATÚ  
HENGERGÖRGŐS CSAPÁGYAK KI-, ÉS BESZERELÉSÉHEZ

With You
www.ntn-snr.com

HMV szerkezeti méretsor

A CSAPÁGYAK KI-, 
ÉS BESZERELÉSE KÖTELEZŐ

HIDRAULIKUS ANYA

ELŐNYÖK:

• Egyszerű és biztonságos szerelés

•  A radiális csapágyrés pontos és 

megbízható beállítása

• Rövid szerelési időszükségletek



   
KAPHATÓ SZIVATTYÚ MÉRETEK
•     TOOL PUMP SET 700B-0.3L 

0.3 l olaj befogadóképesség / Max. üzemi nyomás  700 bar

•     TOOL PUMP SET 700B-0.9L 
0.9 l olaj befogadóképesség / Max. üzemi nyomás  700 bar

•     TOOL PUMP FÜHLERLEHRE 700 
Fühlerlehre (=tapintó érzékelő) max. 700 bar (analog)
értéket mutat

•     TOOL HYDRAULIKÖL 1L  
Hydraulikflüssigkeit (=hidraulika folyadék) 1.0 l

Minden hidraulika szivattyút hidraulika tömlővel, 
csatlakozó csonkkal és manométerrel szállítanak, és 
maximális befogadóképességéig olajjal van feltöltve

•  Az NTN-SNR hidraulikus anyák metrikus menettel   
HMV…EBF (M50x1.5   Tr1000x8) vagy coll-menettel 
HMVC…EBF (1.967  37.410 inch) kaphatók

A CSAPÁGYHÉZAG ELLENŐRZÉSÉHEZ  
• TOOL Hézagolólemez 100
• TOOL Hézagolólemez 150
•  TOOL Hézagolólemez 300 

Hézagolólemez készlet (hosszak: 100, 150, 300 mm)

BIZTONSÁG:   vészleállító ("Not-Aus") tartja vissza a dugattyút  
a gyűrűs testből való kilépéstől

 Különlegs jellemzők:
•  Automatikus dugattyú visszaállítási funkció a hidraulkus anyában lévő 

rugó révén

•  A hidraulika olaj egyszerű visszavezetése a szivattyúba 

•  Nincs szükség a dugattyú fárasztó visszanyomására kiinduló helyzetébe 

•  Biztonságos kezelés a recézett gyűrű felületnek megfelelően

•  A szerelési helyzetben két hidraulika csatlakozó (axiális vagy radiális) az 
optimális hozzáférés érdekében. 

TOOL HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 

AZ NTN-SNR HIDRAULIKUS  
ANYA MŰSZAKI JELLEMZŐI

           Az Ön hidraulikus anyájának alkalmazásához tartozék

•  TOOL MÉRŐÓRA 050
•   TOOL MÉRŐÓRA 100 

Állítási út 5 mm- 10 mm
•  TOOL DIAL EXTENSION SET  

toldó adapter a mérőórához

Különleges méretek, vagy ügyfél specifikálta kivitelek? 
Lépjen kapcsolatba velünk!

SZERSZÁMOK  
AZ ÖN HIDRAULIKUS  
ANYÁJÁHOZ

NTN-SNR ROULEMENTS - 1 rue des usines - 74000 Annecy 
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15 
www.ntn-snr.com

Előnyök:

• Könnyű és kompakt kialakítás

• Robosztus csomagolás

• Ergonomie: rögzítés a biztonságos szállítás érdekében

•  Robosztus kialakítás: a szivattyú élettartam garan-
ciával rendelkezik (normál üzemi feltételek mellett)

•  Hatásfok: időtakarékos és csökkentett szivattyú erő 
a kétfokozatú rendszernek köszönhetően (80%-al 
kevesebb löket, mint az egyfokozatú szivattyúnál)

• A kezelő biztonsága: elektromosan szigetelt kar.

• 3 szivattyú méret kapható

 -   0.3 liter a ≤ HMV 54 EBF hidraulikus anyához

 -   0.9 liter a ≤ HMV 92 EBF hidraulikus anyához

 - 2.55 liter a > HMV 92 EBF hidraulikus anyához

D
O

C
_I

_H
M

V_
AR

G
2.

H
U

a 
- N

TN
-S

N
R 

C
op

yr
ig

ht
 In

te
rn

at
io

na
l 0

3/
20

20
 - 

C
on

ce
pt

io
n 

: N
TN

-S
N

R 
- P

ho
to

s 
: P

ed
ro

 S
tu

di
o 

Ph
ot

o

Nyomó  
rugós  
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