NAPROSTÁ NEZBYTNOST PRO MONTÁŽ/
DEMONTÁŽ LOŽISEK

HYDRAULICKÁ MATICE
Řada HMV

HYDRAULICKÁ MATICE NTN-SNR

DOKONALÝ NÁSTROJ PRO MONTÁŽ A
DEMONTÁŽ LOŽISEK S KUŽELOVOU DÍROU
PŘEDNOSTI:
• Jednoduchá a bezpečná montáž
• Přesné a spolehlivé nastavení vnitřní

radiální vůle ložiska
• Kratší doba montáže

www.ntn-snr.com

With You

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

HYDRAULICKÉ MATICE NTN-SNR
Zvláštní vlastnosti:
• Automatický návrat pístu působením pružin uvnitř matice
• Hydraulický olej snadno odteče zpátky do čerpadla

Šrouby
s tlačnými
pružinami

• Odpadá namáhavé zatlačování pístu do výchozí polohy
• Bezpečná manipulace díky vnějšímu drážkovanému povrchu matice
• Dvě šroubení pro připojení čerpadla umožňují pohodlný přístup
(axiální nebo radiální) v závislosti na montážní poloze
BEZPEČNOST: Zabudovaná "nouzová zarážka" zabraňuje

uvolnění pístu z prstencového tělesa.

• Hydraulické matice NTN-SNR jsou dodávány s metrickým závitem HMV…EBF (M50x1.5 Tr1000x8) nebo palcovým závitem
HMVC…EBF (1.967
37.410")

Pokud potřebujete matici se zvláštními rozměry nebo v
provedení přizpůsobeném zvláštním požadavkům, laskavě
se obraťte na nás.

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro hydraulické matice
• ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚR TOOL 050
• ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚR TOOL 100
Úchylkoměr 5 mm / 10 mm
• PRODLUŽOVACÍ SADA PRO ÚCHYLKOMĚR
TOOL Prodlužovací nástavec pro připojení
úchylkoměru

NÁŘADÍ URČENÉ PRO

SOUPRAVA ČERPADLA TOOL

DOSTUPNÉ VELIKOSTI ČERPADEL

Přednosti:

•S
 OUPRAVA ČERPADLA TOOL 700B-0.3L
Obsah oleje 0,3 l / max. pracovní tlak 700 bar

• Lehká a kompaktní konstrukce
• Masivní provedení
• Ergonomie: zajištění ovládací páky usnadňuje
přepravu čerpadla

•S
 OUPRAVA ČERPADLA TOOL 700B-0.9L
Obsah oleje 0,9 l / max. pracovní tlak 700 bar

• Odolnost: Čerpadlo s celoživotní zárukou (při použití
v běžných provozních podmínkách)

•Č
 ÍSELNÍKOVÝ TLAKOMĚR TOOL 700
Tlakoměr ukazuje max. 700 bar (analogový)

• Účinnost: Úspora času a nižší ovládací síla díky
dvoustupňovému čerpacímu systému (o 80 % menší
počet zdvihů ve srovnání s jednostupňovými čerpadly)

•H
 YDRAULICKÝ OLEJ TOOL 1 l
Hydraulická kapalina 1,0 l

• Bezpečnost uživatele: elektricky izolovaná páka a
pojistný ventil
• Nabídka obsahuje čerpadla ve třech velikostech
- 0,3 litry pro matice ≤ HMV 54 EBF

Všechna hydraulická čerpadla jsou dodávána s hydraulickou hadicí,
připojovacím šroubením, tlakoměrem a olejovou náplní.

- 0,9 litry pro matice ≤ HMV 92 EBF
- 2,55 litry pro matice > HMV 92 EBF

PRO KONTROLU VNITŘNÍ VŮLE LOŽISEK
• SPÁROVÉ MĚRKY TOOL 100
• SPÁROVÉ MĚRKY TOOL 150
• SPÁROVÉ MĚRKY TOOL 300
Sada spárových měrek A (délka 100, 150, 300 mm)
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