
NAKRĘTKI HYDRAULICZNE NTN-SNR  
TO IDEALNE NARZĘDZIA DO MONTAŻU  
I DEMONTAŻU ŁOŻYSK Z OTWORAMI 
STOŻKOWYMI

With You
www.ntn-snr.com

Seria HMV

NIEZASTĄPIONA PODCZAS 
MONTAŻU I DEMONTAŻU ŁOŻYSK

NAKRĘTKA HYDRAULICZNA

ZALETY:

• Szybki i bezpieczny montaż 
•  Precyzyjne i rzetelne ustawianie luzu 
promieniowego 

• Redukcja czasu montażu



   

Więcej informacji

DOSTĘPNE ROZMIARY NAKRĘTEK
•  TOOL PUMP SET 700B-0.3L 

Pojemność 0,3 l  / Maks. ciśnienie robocze 700 bar

•  TOOL PUMP SET 700B-0.9L 
Pojemność 0,9 l  / Maks. ciśnienie robocze 700 bar

•  TOOL PUMP GAUGE 700 
Manometr wskazuje maks. 700 bar (analogowa) 

•  TOOL HYDRAULIC OIL 1L 
Płyn hydrauliczny 1,0 l

Wszystkie pompy hydrauliczne dostarczane są z przewodem 
hydraulicznym, złączem, manometrem i zbiornikiem 
wypełnionym olejem.

• Nakrętki hydrauliczne NTN-SNR są dostępne w wersji  
z tłokiem metrycznym HMV…EBF (M50x1,5  Tr1000x8)
lub calowym HMVC…EBF (1,967  37,410 in) 

SPRAWDZANIE LUZU ŁOŻYSKA
• TOOL FEELER GAUGES 100
• TOOL FEELER GAUGES 150
•  TOOL FEELER GAUGES 300  

Zestawy szczelinomierzy (długość 100, 150, 300 mm)

BEZPIECZEŃSTWO: Wbudowana "blokada", 
                                      która zapobiega wydostaniu 
                                      się tłoka z nakrętki 

Zalety:
•  Tłok z funkcją automatycznego cofania (sprężyna w środku 

nakrętki) 
• Olej hydrauliczny łatwo wraca do pompy
• Nie trzeba manualnie cofać tłoka do pozycji początkowej 
• Bezpieczeństwo dzięki  radełkowanej powierzchni nakrętki
•  Dwa złącza hydrauliczne zapewniają łatwe podłączenie (w pozycji 

poziomej i promieniowej) w zależności od przestrzeni dostępnej  
w punkcie montażowym

POMPA HYDRAULICZNA

DANE TECHNICZNE  
NAKRĘTEK HYDRAULICZNYCH NTN-SNR

          AKCESORIA do nakrętek hydraulicznych

• TOOL DIAL GAUGE 050
•  TOOL DIAL GAUGE 100 

Czujnik zegarowy 5 mm / 10 mm
•  TOOL DIAL EXTENSION SET  

Przedłużka do czujnika 

Rozmiary specjalne i inne konfiguracje są dostępne na życzenie. 

NARZĘDZIA DO PRACY  
Z NAKRĘTKAMI HYDRAULICZNYMI

Zalety:
•  Lekka o kompaktowej budowie
•  Wydajne i odporne opakowanie
•  Ergonomiczna: blokada dźwignią ułatwia transport
•  Odporna: z dożywotnią gwarancją (przy normalnych 

warunkach pracy) 
•  Wydajna: oszczędność czasu i dwustopniowy system 

pracy pompy (80% mniej suwów pompy niż w pompie 
jednostopniowej)

•  Bezpieczeństwo użytkownika: izolowana dźwignia i zawór 
bezpieczeństwa

•  Dostępne 3 rozmiary
 -   0,3 litra dla nakrętek ≤ HMV 54 EBF
 -   0,9 litra dla nakrętek ≤ HMV 92 EBF
 -   2,55 litra dla nakrętek > HMV 92 EBF

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

Ten dokument jest wyłączną własnością NTN-SNR ROULEMENTS. Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie niniejszej publikacji, bez uprzedniej zgody NTN-SNR ROULEMENTS jest surowo zabronione. Działania prawne mogą być 
wytoczone przeciwko każdemu naruszeniu warunków niniejszej informacji. NTN-SNR ROULEMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki, które mogą pojawić się w niniejszym dokumencie, mimo staranności przy 
jego sporządzaniu. Z uwagi na politykę ciągłych badań i rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do całości lub części opisów produktów i specyfikacji wymienionych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. 
© NTN-SNR ROULEMENTS, międzynarodowe prawa autorskie 2020.
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