SUCCESS STORY
KOPALNIA MIEDZI

PROŚBA KLIENTA
Miejsce: Turcja
Zastosowanie: Wydobycie i Górnictwo/ Maszyna wiertnicza
Warunki użytkowania: trudne waunki pracy, woda,
silne zanieczyszczenia z cząstkami ściernymi

USZCZELNIENIE LLU NTN:
DLA OPTYMALNEJ I
TRWAŁEJ OCHRONY!

Wymagania klienta: ograniczenie liczby regularnych
awarii i zwiększenie żywotności łożyska
Zastosowany produkt: 6208 z uszczelkami

ZALECENIA NTN

Ze względu na silne zanieczyszczenie cząstkami ściernymi:

• Wykryto negatywny wpływ na smar
• Stosując się do opini, zalecenia wzmocnienia uszczelnienia łożyska
• Przetestowano łożysko NTN 6208LLUCM/5K, na 3 maszynach
• Specjalna konstrukcja uszczelki i rowka pierścienia

wewnętrznego zapewnia wysoką wydajność uszczelnienia

Doskonała
odporność
na wodę i
zanieczyszczenia
Doskonała zdolność
do utrzymywania
smaru wewnątrz
łożyska

WYNIKI

T
 rwałość została wydłużona 3 krotnie

w porównaniu do wcześniej zamontowanego łożyska uszczelnionego.

Liczba
przestojów
w ciągu roku

Całkowity koszt
przestojów + sprzęt
(na rok)

Poprzednie rozwiązanie

9

15 120 €

Łożysko kulkowe NTN
z uszczelnieniem LLU

3

5 040 €

ROCZNE
OSZCZĘDNOŚCI

10 080 €

Wydłużone okresy między
przestojmi
Mniejsze zużycie części
zamiennych
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Do pracy w
środowisku
średnio lub silnie
zanieczyszczonym

