yska i zespo y samonastawne
Czarna Seria

Przedmowa
FAG-Black-Series

Nowe zespo y
ysk
samonastawnych
z
oprawami
FAG-Black-Series (FAG-Czarna-Seria) Schaefflera oznaczaj
prosty monta , niezak ócony bieg i niezawodno , a tym samym
ekonomiczne
yskowania.
Wymiary pokrytych lakierem gruntuj cym opraw FAG z eliwa
szarego odpowiadaj normie JIS B 1559. Te jednocz ciowe
oprawy z eliwa szarego przenosz obci enia poprzeczne i
osiowe
o warto ciach od rednich do du ych.
Pow oka Durotect®B
ysk samonastawnych zapewnia
podstawow ochron antykorozyjn .
Zespo y
yskowe s przydatne w zastosowniach przy rednich
i wysokich obci eniach.
Typowe obszary zastosowa :
Rolnictwo, budownictwo i kopalnie
Technika nap dów i transporu
Pompy
Maszyny tekstylne, papiernicze i do obróbki drewna
Maszyny dla przemys u drzewnego, nape niania i opakowa
Przemys stalowniczy.

yska samonastawne

yska samonastawne FAG z kulistym pier cieniem
zewn trznym bazuj na jednorz dowym
ysku kulkowym 62 i
odpowiadaj normie JIS B 1558.
Pier cienie zewn trzne i wewn trzne jak te tarcze os onowe
ysk s pokryte pow ok ochronn Durotect®B stanowi
podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne.
yska samonastawne Black-Series s wytwarzane z dwoma
rodzajami zabezpiecze i w jednej wersji
uszczelnienia. Umo liwiaj dosmarowywanie i s szczególnie
wygodne w monta u.

Zespo y
yskowe
z oprawami z eliwa
szarego

Zespo y
yskowe zgodne z JIS B 1557 w postaci opraw FAG z
eliwa szarego z kulistym otworem, s montowane z
yskami
samonastawnymi FAG. Tak utworzone jednostki wyst puj jako
zespo y wolnostoj ce, ko nierzowe oraz naci gowe.
yska samonastawne z kulist powierzchni pier cienia
zewn trznego osadzone w kulistym otworze oprawy wyrównuj
statyczne b dy wspó osiowo ci wa u.
Zespo y opraw b
dostarczane wraz z za czon
lu no smarowniczk i zintegrowan os onk smarowniczki,
jak te kluczem trzpieniowym sze ciok tnym.
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Z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym
kulisty pier cie zewn trzny

Z tulej wci gan
kulisty pier cie zewn trzny

yska samonastawne

Charakterystyka

Wykonania calowe
Ochrona przed korozj

Mocowanie na wale

yska samonastawne s zbudowane w oparciu o seri 62
ysk kulkowych zwyk ych i maj masywny pier cie zewn trzny
oraz obustronnie poszerzony pier cie wewn trzny.
yska wyposa one w koszyki z tworzywa sztucznego s po obu
stronach uszczelnione za pomoc jednocz ciowych uszczelek
RSR z nawulkanizowan warg uszczelniajac i zewn trzn tarcz
os onow .
Dog adzane bie nie pier cieni wraz z wysokiej jako ci kulkami
zapewniaj cichy bieg i zmniejszony moment tarcia.
Powierzchnia na obwodzie pier cienia zewn trznego jest kulista.
Po zabudowaniu do odpowiedniego otworu w obudowie
ysko
z kulistym pier cieniem zewn trznym wyrównuje statyczne b dy
wspó osiowo ci wa u, patrz strona 9.
yska samonastawne s wst pnie nasmarowane i mo na je
dosmarowywa . S y do tego otwór smarowy w pier cieniu
zewn trznym.
Dodatkowo w odst pie 90° wci ni to w pier cie zewn trzny
kulk (anti-rotation-ball), która zabezpiecza pier cie przed
obrotem w otworze obudowy pod wp ywem znacznych si
obwodowych.
yska samonastawne s dost pne równie z otworami w
wymiarach calowych, patrz tabele wymiarowe.
Pier cienie wewn trzne i zewn trzne oraz blaszki os onowe
maj podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne w postaci
czarnej pow oki Durotect®B.
Tuleje wci gane s pokryte pow ok Durotect®B lub
fosfatyzowane.
yska samonastawne s szczególnie przyjazne w monta u i
predysponowane do wa ów ci gnionych z tolerancjami h6 do h9.
yska samonastawne UC ustalane na wale przez dwa
wkr ty dociskowe rozmieszczone co 120° na pier cieniu
wewn trznym, ilustr 1, str 8.
przydatne do
yskowa o sta ym kierunku obrotów, a przy
niewielkich obrotach i obci eniach równie przy zmiennych
kierunkach obracania.
Wkr ty dociskowe s samohamowne i maj gwint drobnozwojny
oraz skrawaj ce zako czenia celem pewniejszego mocowania
yska.
Dla lepszego odró nienia wkr ty metryczne s pokryte pow ok
Durotect®B, a calowe ocynkowane.
W
yskach UK pier cie wewn trzny jest mocowany na wale za
pomoc tulei wci ganej, ilustr 2, strona 8. S one przydatne w
yskowaniach ze zmiennym kierunkiem obrotów, tak e przy
wysokich obrotach i obci eniach.

yska samonastawne

UC

Ilustr 1
Mocowanie za pomoc wkr tów
dociskowych na pier cieniu
wewn trznym

UK

Ilustr 2
Mocowanie za pomoc
tulei wci ganej

Momenty doci gania
Uszczelnienie
Posta uszczelnienia

Momenty doci gania dla wkr tów z gwintem metrycznym i calowym,
patrz tabela na stronie 29.
Momenty doci gania dla nakr tek yskowych patrz tabela, strona 29.
yska samonastawne FAG-Black-Series s dostarczane z uszczelnieniem
RSR, patrz tabela.
Uszczelnienie RSR

Jednocz ciowa ocynkowana tarcza z blachy stalowej
z nawulkanizowan i wst pnie napi
warg
uszczelniajac z NBR i poprzedzaj ca j tarcza
odrzutnika

Wskazówki dotycz ce
konstrukji i pewno ci
dzia ania
Wyrównanie statycznego
b du wspó osiowo ci

yska z kulist powierzchni pier cienia zewn trznego
kompensuj w obudowach z kulistym otworem statyczny
d wspó osiowo ci wa u, Ilustr 3:
dosmarowywane do 2,5°
bez dosmarowania do 5°.
Zespo y nie mog by stosowane do przenoszenia ruchów
o charakterze waha lub chybotania!

Ilustr. 3
Wyrównanie statycznego b du
wspó osiowo ci wa u

No no osiowa
zmontowanego po czenia

Fa = No no osiowa
zmontowanego zespo u
d = rednica otworu yska
Tuleja wci gana
Wkr t gwintowany i twardy
wa szlifowany
Wkr t gwintowany
i mi kki wa

Ilustr. 4
No no osiowa
zamontowanego zespo u

No no osiow zmontowanego na wale zespo u
yska
samonastawanego mo na odczyta z diagramu, Ilustr 4.
Za enia:
Wykonanie wa u odpowiada danym, które zamieszczono przy
Ilustr 4.
yska s zamocowane z monentem doci gania MA ,
patrz, tabela na stronie 29.
Przy wysokich obci eniach osiowych si y powinny by przenoszone
przez odsadzenia na wale ! Prosimy pyta o maksymalnie
dopuszczalne obci enie
yska!

yska samonastawne

Obroty graniczne
ysk samonastawnych

Obroty graniczne zale od obci enia, luzu mi dzy otworem
yska a wa em, jak równie od tarcia uszczelek w
yskach
z uszczelnieniem stykowym.
Orientacyjne warto ci zalecanych pr dko ci obrotowych mo na
odczyta z diagramu, Ilustr 5.
W przypadku gdy stosunek obci
Cr/P>13 obroty graniczne
mog zosta zwi kszone. Dla Cr/P<5 zaleca si mocowanie drog
pasowania , patrz fragment: Zale no ci podczas przetaczania,
rozdzia Podstawy techniczne, Katalog HR 1,
yska toczne.
W obu przypadkach zastosowa prosimy o zwracanie si do nas.

Przyk ad ustalania
dopuszczalnych obrotów

Dane wyj ciowe:
Tolerancja wa u
ysko samonastawne
No no dynamiczna Cr
Obci enie P
Uszczelnienie
Szukane:
Stosunek obci
Cr/P = 19 500 N/1300 N
Dopuszczalne obroty

n = Obroty dopuszczalne
enie kulkowe
yska serii 201, 202, 203 i 204
maj wszystkie z enie kulkowe 204)
(

Ilustr 5
Dopuszczalna liczba obrotów
dla ysk z uszczelnieniem RSR

h6
UC206
19 500 N
1 300 N
Uszczelnienia RSR

Cr/P > 13
n 4 300 min–1 , Ilustr 5.

dla

Tolerancje wa ów
ysk samonastawnych
Dok adno
Tolerancje normalne
ysk samonastawnych

Tolerancje pier cienia
wewn trznego

Dopuszczalna tolerancja wa ów zale y od liczby obrotów
i obci enia. Zalecane b
tolerancje h6 do h9.
Do wi kszo ci zastosowa wystarcz wa y ci gnione.

Tolerancje rednicy zewn trznej
ysk s zgodne z tolerancjami
wed ug JIS B 1558. Otwór pier cienia wewn trznego ma tolerancj
dodatni celem uproszczenia monta u
yska, patrz tabele.

Nominalna rednica otworu
d
mm
powy ej
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do
18

Odchy ka

Odchy ka szeroko ci

m
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min.

max.

min.
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31,75
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+18

–120
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31,75

50,8

0
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–120

0

50,8
80,962
1)

80,962
120

0

+24

–150

0

0

+28

–200

0

odpowiada redniej arytmetycznej z wi kszej i mniejszej warto ci
rednicy (zmierzonej rednicówk dwupunktow ).

Tolerancje pier cienia
zewn trznego

Nominalna rednica
pier cienia

Odchy ka1)

zewn trznego
Dsp

Dm

mm

m

powy ej
30

do
50

min.

max.

–11

0

50
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–13

0

80

120

–15

0

120
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–18

0

150

180

–25

0

180
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0

1)

dla
ysk uszczelnionych wymiar najwi kszy i najmniejszy rednicy
zewn trznej mo e odbiega o 0,03 mm od warto ci redniej.

yska samonastawne
Luz promieniowy
ysk samonastawnych

Luz promieniowy

Luz promieniowy
yska jest zgodny z JIS B 1520 C3 dla
ysk
UC jak te C4 dla ozysk UK. Jest on przy tym wi kszy ni
w normalych
yskach kulkowych zwyk ych, patrz tabele.
Dzi ki zwi kszonemu luzowi w
ysku s lepiej przenoszone
dy wspó osiowo ci oraz ugi cia wa u.
Otwór

rednica
zewn trzna

Luz promieniowy
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150

3 /16

3 1/2

3 1/2
–

160

3 11/16
–
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–
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yska samonastawne z wkr tami
dociskowymi na pier cieniu wewn trznym
kulista powierzchnia pier cienia zewn trznego

Tabela wymiarowa · wymiary w mm i calach
Oznaczenie

Ci ar Wymiary

UC
No no

yska samonastawne z wkr tami
dociskowymi na pier cieniu wewn trznym
kulista powierzchnia pier cienia zewn trznego
Tabela wymiarowa · wymiary w mm i calach
Oznaczenie

Ci ar Wymiary

No no

yska samonastawne
z tulej wci gan
kulista powierzchnia
pier cienia zewn trznego

UK

Kompletna tuleja

Tabela wymiarowa · wymiary w mm
Oznaczenie

Ci ar

Wymiary

No no

Ci ar

Oznaczenie
Kompletna
tuleja

Tuleja

Nakr tka

Podk adka
zabezp.

Dopasowane
ysko

Wymiary

Zespo y
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Przegl d produktów Zespo y

Zespo y wolnostoj ce

UCP

yskowe

UKP

Oprawa z eliwa szarego
z d ug podstaw

Oprawa z eliwa szarego
z krótk podstaw

UCPA

Oprawy ko nierzowe
dwuotworowe

UCFL

Oprawa z elwa szarego

Oprawy ko nierzowe
trzyotworowe
Oprawa z eliwa szarego

UCFB

UKFL

Oprawy ko nierzowe
czterootworowe
Oprawa z eliwa szarego

Zespo y opraw naci gowych
Oprawa z eliwa szarego

UCT

UCFA

UKT

Zespo y

yskowe

Charakterystyka

Zespo y
yskowe wyst puj w postaci zespo ów wolnostoj cych,
ko nierzowych i naci gowych. Zespo y s gotowe do zabudowy i
sk adaj si z opraw FAG z eliwa szarego z zamontowanymi
yskami samonastawnymi FAG-Black-Series. Celem zapewnienia
funkcjonalno ci we wszystkich warunkach eksploatacji
yska i
oprawy s wzajemnie dopasowane. Dzi ki kulistej powierzchni
pier cienia zewn trznego
yska i sferycznemu otworowi w
obudowie, zespo y kompensuj b dy statyczne wspó osiowo ci
wa u, patrz strona 26.
Obudowy s przykr cane do konstrukcji przylegaj cej rubami.
Dla powierzchni mocowania wystarczaj ca jest dok adno
wykonania w rozszerzonej tolerancji, patrz strona 26.

Zespo y z opraw z
eliwa szarego

Oprawy z eliwa szarego s jednocz ciowe zgodnie z JIS B 1559
jak te wysoko obci alne, patrz strona 26.
Dla dosmarowania
ysk samonastawnych w wytoczeniu obudowy
jest wykonany kana ek smarowy. Obudowa ma otwór smarowy
z gwintem M6 dla smarowniczki.
Obudowy s pokrywane lakierem podk adowym barwy RAL9005
(czarny) chroni cym przed korozj .

Materia oprawy

Zespo y wolnostoj ce

UCP

Ilustr 1
Zespó wolnostoj cy
oprawa z eliwa szarego
z d ug podstaw

Jako materia do wykonania obudowy stosuje si
JIS G 5501.

eliwo wed ug

Zespo y opraw wolnostoj cych maj obudowy z podstaw krótk
lub d ug z otworami owalnymi lub okr ymi dla przykr cania do
konstrukcji monta owej, Ilustr 1 i Ilustr 2, strona 23. Zespo y
wolnostoj ce z d ug podstaw s dost pne zarówno z
yskami
UC z wkr tami dociskowymi, jak te z
yskami UK z tulej
wci gan , patrz tabele wymiarowe.

UCPA

Ilustr 2
Zespó oprawy wolnostojacej
z krótk podstaw
Zespo y opraw ko nierzowych

UCFL

Ilustr 3
Zespó oprawy ko nierzowej,
dwuotworowej, wykonanie owalne

UCFB

Ilustr 4
Zespó oprawy ko nierzowej
z trzema otworami

Zespo y opraw ko nierzowych s dostarczane w wykonaniu z dwoma,
trzema i czterena otworami, Ilustr 3 do Ilustr 6, strona 24. Obudowa
ma form owaln , kwadratow lub okr
. Do mocowania oprawy
otwory przelotowe.
Zespo y opraw ko nierzowych dost pne zarówno z yskami UC
z wkr tami dociskowymi, jak te z yskami UK z tulej wciagan ,
patrz tabele wymiarowe.

Zespo y

UCF
Ilustr 5
Oprawa ko nierzowa
czterootworowa,
wykonanie kwadratowe

UCFC
Ilustr6
Oprawa ko nierzowej,
czterootworowa
wykonanie okr e

yskowe

Zespo y opraw naci gowych

Zespo y opraw naci gowych przesuwne lub wahliwe, Ilustr 7
i Ilustr 8. Znajduj zastosowanie, w przypadku, gdy wa y musz
wykonywa d ugi przesuw.

UCT
Ilustr 7
Zespó oprawy naci gowej
do ruchów liniowych

UCFA
Ilustr 8
Zespó oprawy naci gowej
do ruchów wahlwych

Zespo y

Wskazówki dotycz ce konstrukcji
i pewno ci dzia ania
Wyrównywanie b dów
statycznej wspó osiowo ci
wa ów
No no
No no

oprawy

promieniowa

No no

osiowa

No no i obroty graniczne
ysk samonastawnych

Wykonanie
konstrukcji monta owej
Przykr cane powierzchnie

ruby mocuj ce

yskowe

Zespo y z kulist powierzchni pier cienia zewn trznego w
i kulistym otworem obudowy wyrównuj
dy statycznej
wspó osiowo ci wa u, patrz strona 9.

ysku

Dzi ki wszechstronnym w ciwo ciom zespo y opraw FAG mog by
stosowane bez problemów prawie we wszystkich bran ach
przemys owych.
Oprawy z eliwa szarego przenosz w kierunku promieniowym takie
same obci enia, jak zamontowane
yska. No no statyczna
bazowa promieniowa C0r
ysk jest podana w tabelach
wymiarowych.
Przy obci eniach udarowych nale y uwzgl dni odpowiednie
wspó czynniki bezpiecze stwa! W tej sprawie prosimy o kontakt!
No no osiowa obudowy z eliwa szarego jest ograniczona
do 0,5 C0r .

Przy okre laniu no no ci i obrotów granicznych montowanych
ysk samonastawnych nale y uwzgl dni :
No no osiow , patrz strona 9
Obroty graniczne, patrz strona 10
Tabele wymiarów, patrz strona 14!
Dopuszczalna tolerancja wa u zale y od obrotów
i obci enia. Dopuszczalne s wa y z tolerancjami h6 do h9.
Dla powierzchni przykr canych konstrukcji obowi zuj :
Maksymalna chropowato Ra12,5 (Rz63)
Tolerancje kszta tu i po enia 0,04/100 dr enia, niedopuszczalna
wypuk
Dodatkowo zaleca si ko kowanie obudowy z powierzchni
mocowania za pomoc ko ków pasowanych, gdy wyst puj
zwi kszone obci enia dzia aj ce równolegle do powierzchni
mocowania.
Wykonanie mocowania w zale no ci od mo liwo ci technicznych.
Do mocowania mo na u
rub o klasie wytrzyma ci 8.8 .
Zalecane dla tej klasy rub maksymalne momenty doci gania nie
powinny by przekraczane równie wtedy, gdy zostan u yte ruby
o wy szej wytrzyma ci.
Zasadniczo zalecamy dla bezpiecze stwa po czenia, doci ganie
przy wykorzystaniu tylko 70% warto ci normatywnej.
ruby i akcesoria do mocowania nie nale do zakresu dostaw.

Monta i demonta

Podczas monta u i demonta u
yska samonastawne
wymagaj starannego traktowania. Ich niezak ócone dzia anie
zale y równie od troskliwego monta u.

Dostarczane wykonanie

Oprawy s lakierowane na czarno (RAL 9005).
yska samonastawne s nape niane smarem z grupy 13,
patrz katalog HR 1,
yska toczne. Zespo y b
dostarczane
wraz z za czon lu no smarowniczk i zintegrowan os onk
smarowniczki jak te kluczem trzpieniowym sze ciok tnym.

Przechowywanie i przydatno
ysk

Pobieranie

Przygotowanie do zabudowy

Zespo y nale y przechowywac w suchym i czystym
pomieszczeniu o sta ej temperaturze i wilgotno ci wzgl dnej
maksimum 65% .
Trwa
ysk samonastawnych ogranicza okres wa no ci
smaru, patrz rozdzia Podstawy techniczne w katalogu HR 1,
yska toczne.
Pot powoduje korozj . Z tego powodu r ce powinny by czyste
i suche.
ysko nale y pobiera z oryginalnego opakowania
dopiero bezpo rednio przed monta em.
Post powanie przygotowawcze przed zabudow :
Przygotowa narz dzia monta owe i ruby do mocowania.
Oczy ci wa i usun istniej ce graty.
Sprawdzi powierzchnie osadcze
ysk na wale.
Powierzchnie osadcze
ysk utrzyma w czysto ci, suche
i wolne od smaru.

Zespo y
Zabudowa zespo ów
wolnostoj cych i ko nierzowych

Iustr. 9
Nasuwanie zespo u na wa

Ilustr. 10
R czne przykr canie oprawy

yskowe

Stanowisko monta owe powinno by w najwy szym stopniu suche
i czyste:
Zalecane tolerancje wa u musz by utrzymane,
patrz strona 26!
Si y monta owe nie mog nigdy przebiega przez elementy
toczne!
Nale y bezwarunko unika bezpo rednich uderze w
pier cienie
ysk i uszczelnienia lub tarcze odrzutników!
Utrzymywa momenty doci gania MA dla wkr tów dociskowych
i tulej wci ganych, patrz tabele, strona 29!
Utrzymywa podany tok post powania aby zapewni ustawienie
wa u, przy którym nie wyst pi adne niepo dane napr enia:
Nasuwa zespó obudowy na wa utrzymuj c odpowiednie
po enie otworów w stosunku do konstrukcji zabudowy, Ilustr 9.
Dokr ci r cznie , jak to tylko mo liwe wszystkie ruby mocuj ce
do konstrukcji zabudowy, i ustawi wa , Ilustr 10.
Obydwa wkr ty dociskowe na pier cieniu wewn trznym (w
yskach UC) lub nakr tk
yskow (w
yskach UK) doci gn
kluczem dynamometrycznym (lub ewentualnie
dodatkowym adapterem) zachowuj c zalecany moment
doci gania, Ilustr 11, strona 29.
Zamocowa opraw z zalecanym momentem doci gania na
konstrukcji zabudowy, patrz strona 26.

Ilustr. 11
Doci ganie wkr tów dociskowych lub
nakr tki yskowej na pier cieniu
Momenty doci gania
dla wkr tów dociskowych

W
Rozwarto
mm

1)

Gwinty
Gwint

inch
/ 32

ISO

UNF

M5

N10-32

3,6

M6 0,75

1/4 -28

6

2,5

3

3

1

/8

Nm

4

5

/ 32

M8 1

5/16 -24

14

5

3

/ 16

M10 1,25

3/8 -24

26

6

1

/4

M12

1/2 -20

42

1)

Momenty doci gania
dla nakr tek yskowych

Momentydoci
doci gania
gania1)
Momenty
MA

klucza

Momenty doci gania wa ne wy cznie dla wkr tów oryginalnych FAG.

Nakr tka

yskowa

Momenty doci gania
MA
Nm

Demonta

Demonta zespo ów przebiega w odwrotnej kolejno ci.
Zluzowa wkr ty dociskowe lub nakr tk
yskow na pier cieniu
wewn trznym.
Odkr ci opraw .

Zespo y

Dok adno

Tolerancje wymiarowe

yskowe

Oprawy z eliwa szarego odpowiadaj JIS B 1559.
Dok adno montowanych ysk, samonastawnych
patrz strona 11.
Tolerancje wymiarów obrabianych powierzchni obudów
z eliwa szarego wynosz 0,25 mm.
Wymiary nie tolerowane odpowiadaj JIS B 0403:
Wymiary surowe wed ug tabeli 1, Klasa CT 10
Wymiary na gotowo wed ug tabeli 5.

Zespo y wolnostoj ce
Oprawa z eliwa szarego z d ug podstaw
z wkr tami dociskowymi na pier cieniu
wewn trznym

UCP

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary
cal

UCP

Oprawa

ysko

Zespo y wolnostoj ce
Oprawa z eliwa szarego z d ug podstaw
z wkr tami dociskowymi na pier cieniu
wewn trznym

UCP
Tabele wymiarowe (kontynuacja) · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary
cal

UCP

Oprawa

ysko

Zespo y wolnostoj ce
Oprawa z eliwa szarego z d ug podstaw
z tulej wci gan

UKP
Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko
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Zespo y wolnostoj ce
Oprawa z eliwa szarego krótk podstaw
z wkr tami dociskowymi na pier cieniu
wewn trznym

UCPA

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

UCPA

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z dwoma otworami
Oprawa z eliwa szarego
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCFL

UCFL

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z dwoma otworami
Oprawa z eliwa szarego
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCFL

UCFL

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z dwoma otworami
Oprawa z eliwa szarego
z tulej wci gan

UKFL

UKFL

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z trzema otworami
Oprawa z eliwa szarego
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCFB

UCFB

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z czterema otworami
wykonanie kwadratowe
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCF

UCF

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z czterema otworami
wykonanie kwadratowe
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCF

UCF

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z czterema otworami
wykonanie kwadratowe
z tulej wci gan

UKF

UKF

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z czterema otworami
wykonanie okr e
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCFC

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

UCFC

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z czterema otworami
wykonanie okr e
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCFC
Tabele wymiarowe (kontynuacja) · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

UCFC

Oprawa

ysko

Zespo y ko nierzowe
z czterema otworami
wykonanie okr e
z tulej wci gan

UKFC

UKFC

Tabele wymiarowe (kontynuacja) · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y opraw
naci gowych
do ruchów liniowych
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCT

UCT

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y opraw
naci gowych
do ruchów liniowych
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCT

UCT

Tabele wymiarowe (kontynuacja) · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y opraw
naci gowych
do ruchów liniowych
z tulej wci gan

UKT

UKT

Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

Oprawa

ysko

Zespo y opraw
naci gowych
do ruchów wahliwych
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCFA
Tabele wymiarowe · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

UCFA

Oprawa

ysko

Zespo y opraw
naci gowych
do ruchów wahliwych
z wkr tami dociskowymi
na pier cieniu wewn trznym

UCFA
Tabele wymiarowe (kontynuacja) · wymiary w mm i w calach
Oznaczenie

Masa

Wymiary

UCFA

Oprawa

ysko
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