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Pøehled výrobkù
Pøehled kluzných materiálù a výrobkù
Oznaèení

Materiál

Provoz

DUTM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb

samomazný

6

DUTM-B

kov - polymer
bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb

samomazný
protikorozní odolnost

6

DHTM

kov - polymer
ocel+slinutý bronz+PTFE+vlákna

samomazný,
popø. bezúdrbové mazání

6

DP4TM

kov - polymer
ocel+slinutý bronz+modifikovaný PTFE

samomazný,
popø. bezúdrbové mazání

8

DP20TM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + polymer PPS

samomazný,
popø. bezúdrbové mazání

8

DP30TM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + polymer

mazaný, nízkoúdrbový

8

DP31TM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF2
+ fluorpolymer + plnivo

mazaný, nízkoúdrbový

10

DMTM

metaloplastová folie
hliníková tkanina s PTFE

samomazný

10

DXTM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + POM

mazaný, nízkoúdrbový

10

HXTM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + modifikovaný PEEK

mazaný, nízkoúdrbový

12

DSTM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM

samomazný,
popø. bezúdrbové mazání

12

SYTM

ocel - slinutý olovìný bronz
ocel + CuSn10Pb10 s mazacími kapsami

mazaný, nízkoúdrbový

12

SPTM

ocel - slinutý olovìný bronz
ocel + CuSn2Pb26

mazaný, nízkoúdrbový

14

EPTM

termoplast
PA6.6T + PTFE + skelná vlákna + grafit

samomazný

14

MFTM41

termoplast
PBT + bronzový prášek + PTFE

samomazný

14

MFTM38

termoplast
PBT+ skelná vlákna + bronzový prášek + PTFE

samomazný

16

MFTM52

termoplast
polyacetal kopolymer POM + PTFE

samomazný

16

MFTM15

termoplast
PEEK + CF + PTFE + grafit

samomazný

16

Glacetal KATM

termoplast
polyacetal kopolymer (POM)

bezúdrbové mazání
popø. samomazný

18

GAR-MAX®

kompozit s vinutými vlákny
PTFE + polyamid + vinutá skelná vlákna
+ pryskyøièné pojivo

samomazný

18

deva.tex®

kompozit s vinutými vlákny
PTFE + polyester + vinutá skelná vlákna
+ pryskyøièné pojivo

samomazný

18
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Pøehled výrobkù
Pøehled kluzných materiálù a výrobkù
Oznaèení

Materiál

Provoz

deva.metal®

kovová kompozice s pevným mazivem
bronzová, elezná èi niklová slitina + grafit

samomazný

20

deva.bm®

ocel + slinutá bronzová kompozice s pevným samomazný
mazivem ocel + bronz + grafit

20

deva.glide®

bronz s vlokami pevného maziva
litý bronz + pevné mazivo (grafit èi PTFE)

samomazný

20

MBZ-B09TM

svinutý bronzový pás
CuSn8 s mazacími kapsami

konvenèní mazání tuk / olej

22

LDTM

svinutý bronzový pás
CuSn8, perforovaný

konvenèní mazání tuk / olej

22

LDDTM

svinutý bronzový pás
CuSn8, perforovaný s tìsnìním

konvenèní mazání tuk / olej

22

Slinutý bronz

porézní bronz sycený olejem
SINT A 50

samomazný

24

LB9

masivní obrábìný bronz
CuSn2Pb26

konvenèní mazání tuk / olej

24

dle ISO 2795
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

DUTM

! samomazný materiál zvláštì vhodný pro

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb
kluzná vrstva
(PTFE + Pb)

široký rozsah kluzných rychlostí a teplot
pøi vysokém zatíení

! mazání moné, zvyšuje výkon i ivotnost
! pøipraveno k zalisování monost kalibrování

! Doporuèená tolerance tìlesa Ø≥7: H7
! Doporuèená tolerance høídele Ø≥5 (Ø≥80):
f7 (h8)

Oblasti pouití
slinutý bronz

automobilový prùmysl:
závìsy dveøí a kapoty, tlumièe, pedálová
pouzdra, sloupky øízení, atp.

strojírenství:
manipulaèní zaøízení, zemìdìlské stroje, textilní stroje, domácí spotøebièe, laboratorní
pøístroje, atp.

Sortiment
ocelový nosiè

standartní:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra (BB),
kluzné axiální podloky (WC), podloky s
pøírubou (BS), kluzný pás (S).
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
2 - 300 / 0.75 - 2.5 mm
tl. kluzných pásù: 0.7 - 3 mm

na pøání:
nestandartní díly

Vlastnosti

DUTM-B

! samomazný materiál zvláštì vhodný pro

Sloení a struktura
bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb
kluzná vrstva
(PTFE + Pb)

široký rozsah kluzných rychlostí a teplot pøi
vysokém zatíení

! mazání moné, zvyšuje výkon i ivotnost
! nemagnetický

! zvýšená odolnost vùèi korozi
! Doporuèená tolerance tìlesa Ø≥7: H7
! Doporuèená tolerance høídele Ø≥5 (Ø≥80):
f7 (h8)

Oblasti pouití
slinutý bronz

bronzový nosiè
nemagnetický,
odolný vùèi
moøské vodì

automobilový prùmysl:
dveøní závìsy, tlumièe, spojky, posilovaèe
øízení, ABS, atp.

strojírenství:
manipulaèní zaøízení, zemìdìlské stroje, textilní stroje, domácí spotøebièe, laboratorní
pøístroje, atp.

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra (BB),
kluzný pás (S).
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
2 - 100 / 0.75 - 2.5 mm
tl. kluzných pásù: 1 - 2.5 mm

na pøání:
kluzné axiální podloky, podloky s pøírubou, nestandartní díly

Vlastnosti

DHTM

! samomazný materiál zvláštì vhodný pro

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + PTFE + skelná
vlákna + aramidová vlákna
kluzná vrstva
(PTFE + plnivo)

slinutý bronz

nízké kluzné rychlosti a vysoké zatíení pøi
oscilaèním pohybu

! neobsahuje olovo (splòuje podmínky smìrnice ELV è. 2000/53/EC)

! mazání moné, zvyšuje výkon a ivotnost
Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
dveøní závìsy, tlumièe, ventily, atp.

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, kluzné axiální podloky, podloky s pøírubou, kluzný
pás, nestandartní díly

ocelový nosiè
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Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- bez mazání
Max. pU factor
- bez mazání, trvalý provoz
- bez mazání, pøerušovaný provoz
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
- olejové mazání

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
-

Povrchová drsnost høídele Ra

µm

Tvrdost høídele

HB

válcová pouzdra

pøírubová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- bez mazání
Max. pU factor
- bez mazání, trvalý provoz
- bez mazání, pøerušovaný provoz
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
- olejové mazání

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm

Tvrdost høídele

HB

pøírubová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
- bez mazání
- bez mazání

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- bez mazání

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

válcová pouzdra

pøírubová pouzdra

250
140
2.5
1.8
3.5
+280
- 200
0.02 - 0.25
0.02 - 0.12

140
140
2.5
1.8
3.5
+280
- 200
0.02 - 0.25
0.02 - 0.12

vynikající

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

kluzný pás

Mazání
Samomazný provoz

vynikající

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

dobré

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

≤ 0.4
tvrzený i
netvrzený

podloky s pøírubou

Hodnota

m/s
MPa x m/s
°C
°C
-

250
140
2.5
1.0
+280
- 200
0.14

µm
HB

≤ 0,4
>200

MPa

Samomazný provoz

podloky s pøírubou

Hodnota

kluzné axiální podloky

Jednotka

Mazání

≤ 0.4
tvrzený i
netvrzený

kluzné axiální podloky

Povrchová drsnost høídele Ra

válcová pouzdra

Hodnota

kluzné axiální podloky

kluzný pás

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

vynikající

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

podloky s pøírubou

kluzný pás
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

DP4TM

! bezúdrbový materiál urèený pøedevším
pro olejem mazaný provoz

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + modifikovaný
PTFE + CaF2 + aramidová vlákna

! samomazný pøi ménì nároèném provozu
! neobsahuje olovo (splòuje podmínky smìr-

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele f7

nice ELV è. 2000/53/EC)
kluzná vrstva
(PTFE + plnivo)

Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
tlumièe, vidlice pøevodových skøíní, èerpadla posilovaèe øízení, stìraèe, atp.

slinutý bronz

strojírenství:
zdvihací a manipulaèní zaøízení, hydraulická
èepadla a hydromotory, lékaøská zaøízení,
potravináøské stroje, atp.

Sortiment
ocelový nosiè

standartní:
válcová pouzdra. Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny: 5 - 100 / 1 - 2.5 mm

na pøání:
pøírubová pouzdra, kluzné axiální podloky,
podloky s pøírubou, kluzný pás, nestandartní díly

Vlastnosti

DP20TM

! samomazný materiál zvláštì vhodný pro

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + PTFE + polymer
PPS
kluzná vrstva
(PTFE +
polymer PPS)

slinutý bronz

široký rozsah kluzných rychlostí a teplot pøi
vysokém zatíení

! neobsahuje olovo (splòuje podmínky smìrnice ELV è. 2000/53/EC)

! mazání moné, zvyšuje ivotnost a sniuje
tøení

Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
prvky øízení, závìsy dveøí a kapoty, tlumièe,
stìraèové systémy, atp.

strojírenství:
manipulaèní zaøízení, èlánková spojení, kanceláøské vybavení, atp.

Sortiment

ocelový nosiè

na pøání:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, kluzné axiální podloky, podloky s pøírubou, kluzný
pás, nestandartní díly

Vlastnosti

DP30TM

! nízkoúdrbový materiál urèený pøedevším
pro olejem mazaný provoz

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + PTFE + polymer

kluzná vrstva
(PTFE + polymer)

! vynikající odolnost vùèi únavì kluzné vrstvy
zpùsobené obvykle vlivem dynamického
zatíení

! vysoká odolnost vùèi vlivùm chemických
látek

! neobsahuje olovo (splòuje podmínky smìrnice ELV è. 2000/53/EC)

Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
èerpadla, kompresory, atp.

slinutý bronz

strojírenství:
hydromotory a hydraulická zubová èerpadla, kompresory chladírenských zaøízení, atp.

Sortiment
ocelový nosiè
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na pøání:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, kluzné axiální podloky, podloky s pøírubou, kluzný
pás, nestandartní díly

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
- bez mazání
- bez mazání
- olejové mazání

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- bez mazání
- olejové mazání

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
- bez mazání
- olejové mazání
- bez mazání
- olejové mazání

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- bez mazání

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

pøírubová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
- olejové mazání
- olejové mazání

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- olejové mazání

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

válcová pouzdra

m/s
MPa x m/s

µm
HB

pøírubová pouzdra

Technické údaje

válcová pouzdra

MPa

°C
°C

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

válcová pouzdra

Jednotka

pøírubová pouzdra

Hodnota

250
140
2.5
1
10
+280
- 200
0.04 - 0.25
0.02 - 0.08

°C
°C
µm
HB

≤ 0.4
>200

m/s
MPa x m/s

kluzné axiální podloky

Jednotka

Mazání olejem

vynikající

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

dobré

lomb
sans p

Hodnota

m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

≤ 0.4
>200

kluzné axiální podloky

kluzný pás

Mazání
Samomazný provoz

vynikající

Mazání olejem

vynikající

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

podloky s pøírubou

250
140
10
10
+280
- 200
0.01 - 0.05

MPa

dobré

podloky s pøírubou

Hodnota
250
140
2.5
10
1.4
8
+200
- 200
0.13

MPa

Samomazný provoz

≤ 0.4
>200

kluzné axiální podloky

Jednotka

Mazání

kluzný pás

Mazání
Samomazný provoz

vhodné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

podloky s pøírubou

kluzný pás
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

DP31TM

! nízkoúdrbový materiál urèený pøedevším
pro olejem mazaný provoz

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF2 +
fluorpolymer + plnivo
kluzná vrstva
PTFE + CaF2
+ fluorpolymer
+ plnivo

slinutý bronz

! neobsahuje olovo (splòuje podmínky smìrnice ELV è. 2000/53/EC)

! vynikající odolnost vùèi úèinkùm agresivních maziv a negativním vlivùm dynamického zatíení

Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
èerpadla motorù, tlumièe, ventily, atp.

strojírenství:
solenoidy, atp.

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, kluzné axiální podloky, podloky s pøírubou, kluzný
pás, nestandartní díly

ocelový nosiè

Vlastnosti

DMTM

! samomazný materiál s vysokou odolností
proti otìru

Sloení a struktura
hliníková tkanina + PTFE + Pb
+ skelné vlákno

! dobrá tvarovatelnost, vhodný pro kulová èi

! monost kalibrace
! odolnost proti korozi

pøírubová pozdra

Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
závìsy dveøí a kapoty, atp.
kluzná folie z
hliníkové tkaniny a
modifikovaného
PTFE

strojírenství:
ménì namáhané èepy a èlánková spojení

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, kluzné axiální podloky, kulové misky, kluzný pás, nestandartní díly

Vlastnosti

DXTM

! pøedmazaný materiál s velmi dobrou odolností proti otìru

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + acetal POM

kluzná vrstva
(acetal kopolymer
POM)

! vhodný pro nízké rychlosti a vysoká
zatíení

! pro zvýšení pøesnosti lze dodat i s pøídavkem na opracování

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele h8

Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
pøevodky øízení, posilovaèe øízení, vodicí
lišty sedadel, pedálové systémy, atp.

slinutý bronz

strojírenství:
manipulaèní a zdvihací zaøízení, hydraulické
válce, hydromotory, pneumatické náøadí, zemìdìlské stroje, textilní stroje, laboratorní
pøístroje, atp.

Sortiment
ocelový nosiè
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standartní:
válcová pouzdra s pøídavkem (MB) èi bez
pøídavku na opracování (PM) kluzné axiální
podloky, kluzný pás.
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
8 - 240 / 1 - 2.5 mm
tl. kluzných pásù: 1 - 2.5 mm

na pøání:
nestandartní díly

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
- olejové mazání
- olejové mazání

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- olejové mazání

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

válcová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

pøírubová pouzdra

- statické
- dynamické
- bez mazání
- bez mazání

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

Jednotka

Hodnota

m/s
MPa x m/s
°C
°C
-

250
140
10
10
+280
- 200
0.01 - 0.05

µm
HB

≤ 0.4
>200

MPa

kluzné axiální podloky

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Mazání
Samomazný provoz

vhodné

Mazání olejem

vynikající

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

podloky s pøírubou

Hodnota
65
40
1
1.6
+250
- 60
0.14

kluzný pás

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

≤ 0.8
>200
>350

pøírubová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- statické
- dynamické
- mazání tukem
- mazání tukem

- mazání tukem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

kluzné axiální podloky

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

140
70
2.5
2.8
+130
- 40
0.06 - 0.12

Mazání
Samomazný provoz

špatné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

vynikající

Mazání vodou

špatné

Mazání technologickou
kapalinou

špatné

≤ 0.4
>200
>350

kluzný pás
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

HXTM

! pøedmazaný materiál s velmi dobrou odol-

! vysoká odolnost vùèi vlivùm chemikálií

ností proti otìru

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + PEEK + PTFE
+ plnivo
kluzná vrstva
(PEEK + PTFE
+ plnivo)

! vhodný pro maziva s nízkou viskozitou
Oblasti pouití
automobilový prùmysl:
naftová palivová èerpadla, zubová èerpadla

strojírenství:
hydromotory a hydraulická èerpadla, zemìdìlské stroje, vìtrná energetika

Sortiment
slinutý bronz

na pøání:
válcová pouzdra, kluzné axiální podloky, kluzný pás, nestandartní díly

ocelový nosiè

Vlastnosti

DSTM

! materiál urèený pro samomazný, popø.
bezúdrbový mazaný provoz

Sloení a struktura
ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM

! specielnì urèen pro oscilaèní pohyb

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele h8

Oblasti pouití
kluzná vrstva
(POM + plnivo)

slinutý bronz

ocelový nosiè

automobilový prùmysl:
pøevodky øízení, posilovaèe øízení, vodicí
lišty sedadel, atp.

strojírenství:
manipulaèní a zdvihací zaøízení, lyaøské vleky, pneumatické náøadí, zemìdìlské stroje,
atp.

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, kluzné axiální podloky, kluzný pás, nestandartní díly

Vlastnosti

SYTM
Sloení a struktura
ocel + CuSn10Pb10 s mazacími kapsami

! Bimetalický kluzný materiál pro mazaný
provoz

! Mazací kapsy pro sníení frekvence domazávání

! Vhodný pro velká zatíení pøi pomalém oscilaèním pohybu

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele h8

Oblasti pouití

CuPb10Sn10

strojírenství:
Manipulaèní a zdvihací zaøízení, zemìdìlské stroje, pneumatická zaøízení, hydraulické válce,
hydromotory, atp.

Sortiment

ocelový nosiè

12

standartní:
válcová pouzdra.
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
20 - 100 / 1.5 - 2.5 mm

na pøání:
kluzné axiální podloky, kluzný pás, nestandartní díly

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- mazání tukem
- mazání olejem
Max. pU factor
- mazání tukem
Maximální teplota Tmax / krátkodobé pùsobení
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- mazání tukem
- mazání olejem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

kluzné axiální podloky

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- bez mazání
- mazání tukem / olejem
Max. pU factor
- bez mazání
- mazání tukem / olejem
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
- mazání tukem / olejem
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

kluzné axiální podloky

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- mazání tukem
Max. pU factor
- mazání tukem
Maximální teplota Tmax - mazání tukem / olejem
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- mazání tukem
- mazání olejem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

kluzné axiální podloky

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

140
100
2.5
10
2.8
+250
- 150
0.08 - 0.12
0.03 - 0.08

Mazání
Samomazný provoz

vhodné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

vynikající

Mazání vodou

dobré

Mazání technologickou
kapalinou

dobré

≤ 0.4
>200
>350

kluzný pás

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

110
45
1.5
2.5 / 100
1.4
2.8 / 10
+130
- 60
0.15 - 0.30
0.05-0.10 / 0.03-0.08

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

špatné

Mazání technologickou
kapalinou

špatné

≤ 0,4
>200
>350

kluzný pás

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

300
140
2.5
2.8
+150 / +250
- 40
0.05 - 0.12
0.04 - 0.12

Mazání
Samomazný provoz

špatné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

špatné

Mazání technologickou
kapalinou

špatné

≤ 0.8
>200
>350

kluzný pás
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

SPTM

! Bimetalický kluzný materiál pro mazaný
provoz

Sloení a struktura

! Mazání tukem èi olejem

ocel+CuSn2Pb26

! doporuèená tolerance tìlesa H8
! doporuèená tolerance høídele e8

! Vnitøní prùmìr po montái mono upravit
vyvrtáváním, vystruením èi protahováním

Oblasti pouití
CuPb26Sn2

ocelový nosiè

automobilový prùmysl:
pøevodky øízení, posilovaèe øízení, pouzdra
pedálù, atp.

strojírenství:
Manipulaèní a zdvihací zaøízení, zemìdìlské
stroje, pneumatická zaøízení, hydraulické
válce, hydromotory, textilní stroje, lékaøské
pøístroje, atp.

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, kluzné podloky, kluzný pás

Vlastnosti

EPTM

! samomazný

termoplastický
vyrábìný vstøikováním

Sloení a struktura
Polyamid PA6.6T + PTFE + skelná vlákna
+ grafit

materiál

! urèený pro lehké provozní podmínky

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele h7-h9

Oblasti pouití
strojírenství:
lékaøské a laboratorní pøístroje, kanceláøské vybavení, spotøební zboí, atp.

Sortiment
vstøikovaný
termoplast
s aditivy

standartní:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra (BB)

na pøání:
nestandartní díly

Vlastnosti

MFTM41

! samomazný termoplastický materiál vyrábìný vstøikováním

Sloení a struktura
Polymer PBT + bronzový prášek + PTFE

! urèený pro lehké provozní podmínky
! rozmìrový standart dle DIN 1494

! nízké náklady
! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele h7-h9

Oblasti pouití

vstøikovaný
termoplast
s aditivy

strojírenství:
zdravotnické vybavení, textilní stroje, vìdecké a laboratorní pøístroje, kanceláøské vybaveni,
atp.

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra (BB).
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
2 - 150 / 0.75 - 2.5 mm
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na pøání:
nestandartní rozmìry a tvary

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- mazání tukem
Max. pU factor
- mazání tukem
Maximální teplota Tmax - mazání tukem / olejem
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- mazání tukem
- mazání olejem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

250
120
2.5
2.8
+150 / +250
- 50
0.05 - 0.12
0.04 - 0.12

Mazání
Samomazný provoz

špatné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

špatné

Mazání technologickou
kapalinou

špatné

≤ 0.4
>200
>350

válcová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- rotaèní pohyb
- podélný posuv
Max. pU factor
- bez mazání
Maximální teplota Tmax / krátkodobé pùsobení
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

80
40
1
3
1
+140 / +240
- 40
0.15 - 0.30

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

0.2 - 0.8
>200
>350

pøírubová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- rotaèní pohyb
- podélný posuv
Max. pU factor
- bez mazání
Maximální teplota Tmax / krátkodobé pùsobení
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

Jednotka

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

70
35
1
3
0.8
+100 / +150
- 40
0.08 - 0.15

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

0.2 - 0.8
>200
>350

pøírubová pouzdra
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

MFTM38

! samomazný termoplastický materiál vyrábìný vstøikováním

Sloení a struktura
Polymer PBT + bronzový prášek + skelná
vlákna + PTFE

! urèený pro lehké provozní podmínky,
zvýšený výkon oproti MF41

! nízké náklady
! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídeleh 7-h9

Oblasti pouití
strojírenství:
zdravotnické vybavení, textilní stroje, vìdecké a laboratorní pøístroje, mechanická manipulaèní zaøízení, kanceláøské vybavení, atp.
vstøikovaný
termoplast
s aditivy

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, nestandartní rozmìry a tvary

Vlastnosti

MFTM52

! samomazný termoplastický materiál vyrábìný vstøikováním

Sloení a struktura
Polyacetal kopolymer POM + PTFE

! schválení FDA pro styk s potravinami

! urèený pro lehké provozní podmínky
! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídeleh 7-h9

Oblasti pouití
strojírenství:
plnicí a balicí linky, stroje na zpracování masa, potravináøské stroje, zdravotnické vybavení,
atp.
vstøikovaný
termoplast
s aditivy

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, nestandartní rozmìry a tvary

Vlastnosti

MFTM15

! samomazný

termoplastický
vyrábìný vstøikováním

Sloení a struktura
Polymer PEEK + uhlíková vlákna + PTFE
+ grafit

materiál

! velmi dobrý výkon i pøi vyšších teplotách a
zatíeních ve srovnání s bìnými plasty

! odolný vùèi vlivu chemikálií
! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele h7-h9

Oblasti pouití
strojírenství:
textilní a pletací stroje, vzduchotechnická zaøízení, chemické pøístroje
vstøikovaný
termoplast
s aditivy
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Sortiment
standartní:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra (BB).
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
3 - 100 / 0.75 - 2.5 mm

na pøání:
nestandartní rozmìry a tvary

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- rotaèní pohyb
- podélný posuv
Max. pU factor
- bez mazání
Maximální teplota Tmax / krátkodobé pùsobení
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

90
45
1.2
4.5
1.1
+130 / +200
- 50
0.1 - 0.2

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

0.2 - 0.8
>200
>350

válcová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- rotaèní pohyb
- podélný posuv
Max. pU factor
- bez mazání
Maximální teplota Tmax / krátkodobé pùsobení
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

60
30
1
4
0.6
+80 / +140
- 40
0.07 - 0.15

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

0.2 - 0.8
>200
>350

speciální tvarové díly

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U
- rotaèní pohyb
- podélný posuv
Max. pU factor
- bez mazání
Maximální teplota Tmax / krátkodobé pùsobení
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- bez mazání
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

Jednotka

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

150
75
1.5
5
3.5
+250 / +310
- 100
0.1 - 0.2

Mazání
Samomazný provoz

vhodné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

dobré

Mazání technologickou
kapalinou

dobré

0.2 - 0.8
>200
>350

pøírubová pouzdra
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

Glacetal K
KA
ATM
Sloení a struktura

! termoplastický materiál urèený pro mazaný

! vhodný pouze pro lehká èi pøerušovaná

bezúdrbový provoz i provoz bez mazání

axiální zatíení zejména pøi nesnadném
mazání

Polyacetal kopolymer (POM)

Oblasti pouití
strojírenství:
pouze pro axiální uloení, vhodný v kombinaci s radiálními kluznými pouzdry DU/DX

Sortiment
polyacetal
kopolymer (POM)

standartní:
kluzné axiální podloky.
,
Vnìjší Ø podloky / tlouštka: 24 - 78 / 1.5 - 2.0 mm

Vlastnosti

GAR-MAX®

! samomazný kompozitní materiál s vinutým
vláknem

Sloení a struktura
PTFE + polyamid + vinutá skelná vlákna
+ pryskyøièné pojivo

! vysoká odolnost vùèi rázovému zatíení
! vysoká odolnost vùèi chemickým vlivùm

! vhodný pro nízké kluzné rychlosti a vysoká
zatíení

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele h8

Oblasti pouití
strojírenství:
stroje pro stavební a zemní práce, dopravníky, zemìdìlské stroje, ventily
kluzná vrstva

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra

nosiè

Vlastnosti

deva.tex®

! samomazný kompozitní materiál s vinutým
vláknem

Sloení a struktura
PTFE + polyester + vinutá skelná vlákna
+ pryskyøièné pojivo

! vysoká odolnost vùèi rázovému zatíení
Oblasti pouití

kluzná vrstva

strojírenství:
vodní turbiny, stroje pro zemní práce

Sortiment

nosiè
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na pøání:
válcová pouzdra, nestandartní díly

! vnìjší i vnitøní povrch obrobitelný
! vysoká odolnost vùèi chemickým vlivùm
! doporuèená tolerance tìlesa H7

Technické údaje

Pøípustné zatíení p
Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- statické
- dynamické
- mazání tukem
- mazání tukem

- mazání tukem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

20
10
1.5
0.35
+80
- 40
0.08 - 0.12

Mazání
Samomazný provoz

vhodné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

špatné

Mazání technologickou
kapalinou

špatné

≤ 0.4
>200
>350

kluzné axiální podloky

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- statické
- dynamické
- bez mazání
- bez mazání

- bez mazání

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

200
100
0.2
1.8
+160
- 100
0.05 - 0.30

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

vhodné

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

0.2 - 0.8
>200
>350

válcová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p
Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

- statické
- dynamické
- bez mazání
- bez mazání

- bez mazání

Jednotka

Hodnota

m/s
MPa x m/s
°C
°C
-

220
140
0.2
1.8
+160
- 100
0.02 - 0.12

µm
HB

≤ 0.4
>200

MPa

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

vhodné

Mazání technologickou
kapalinou

dobré

válcová pouzdra
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

deva.metal®

! samomazný materiá pro pouití v nepøíznivém prostøedí

Sloení a struktura
Bronzová, elezná èi niklová slitina + grafit èi MoS2 èi WS2

! odolný proti korozi a ve vysokých teplotách

! neteèný k neèistotám a hranovým tlakùm
! obzvláštì vhodný pro nízké kluzné rychlosti pøi vysokém zatíení

Oblasti pouití
grafit

bronz;
elezo; nikl

strojírenství:
vybavení elezáren, sléváren a oceláren; vodní, parní a plynové turbiny, manipulaèní
zaøízení, èistírny odpadních vod, potravináøské stroje

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra (slitiny bronzu)

na pøání:
válcová pouzdra (ostatní slitiny), nestandartní díly

Vlastnosti

deva.bm®

! samomazný tenkostìnný materiál pro
pouití v nepøíznivém prostøedí

Sloení a struktura
Ocel èi nerezová ocel + slinutá bronzová
kompozice + grafit
zábìhový film

! neteèný k neèistotám
! obzvláštì vhodný pro nízké kluzné rychlos-

! odolný proti korozi
! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele d7 (e7)

ti a pøerušovaný pohyb

Oblasti pouití
grafit

bronz

strojírenství:
vodní turbiny, zaøízení na výrobu pneumatik, vstøikovací lisy, tiskaøské stroje

Sortiment
na pøání:
válcová pouzdra, kluzný pás, nestandartní díly

ocelový nosiè

deva.glide®
Sloení a struktura
Litý bronz + vloky pevného maziva (grafit
èi PTFE)

1

Vlastnosti

! samomazný materiál pro nároèné podmínky

3
1 zábìhový film
2 pevné mazivo
3 bronz
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kém zatíení a pøerušovaném pohybu

Oblasti pouití
strojírenství:
stavební stroje, mosty, vybavení elezáren a oceláren, stroje pro zemní práce, jeøáby a dopravníky, tìební zaøízení

Sortiment
2

! vhodný pro nízké kluzné rychlosti pøi vyso-

na pøání:
válcová pouzdra, kluzný pás, nestandartní díly

Technické údaje
Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické
Pøípustná kluzná rychlost U - bez mazání
Max. pU factor
- bez mazání
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
- bez mazání
Souèinitel tøení f
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

Jednotka

Hodnota

MPa
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

bronz
elezo
nikl
230
150
100
115
70
50
0.4
0.2
0.2
1.5
1.0
0.8
+350
+600
+450
- 100
-200
-200
0.11
0.25 - 0.43 0.3 - 0.45
0.2 - 0.8 0.2 - 0.8 0.2 - 0.8
>180
>450
>450

Mazání
Samomazný provoz

vynikající

Mazání olejem

vynikající

Mazání tukem

vynikající

Mazání vodou

vynikající

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

válcová pouzdra

Jednotka

Technické údaje

Pøípustné zatíení p
Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- bez mazání
- bez mazání

- bez mazání

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

Hodnota

MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
-

250
1.0
1.5
+280
- 150
0.08 - 0.15

µm
HB

0.2 - 0.8
>180

Jednotka

Hodnota

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

dobré

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

válcová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p
Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

- statické
- dynamické
- bez mazání
- bez mazání

- bez mazání

m/s
MPa x m/s
°C
°C
-

150
100
0.4
1.5
+250
- 100
0.07 - 0.18

µm
HB

0.2 - 0.8
>220

MPa

Mazání
Samomazný provoz

dobré

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

dobré

Mazání technologickou
kapalinou

vhodné

válcová pouzdra
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

MBZ-B09
MBZ
-B09TM

! tenkostìnný svinutý bronzový pás urèený
pro mazaný provoz

Sloení a struktura
Bronz CuSn8 s mazacími kapsami

! pouzdra jsou zamìnitelná s pouzdry dle
ISO 3547

! pracovní povrch je opatøen mazacími kapsami pro lepší mazání

! urèen pro velká zatíení a nízké kluzné rych-

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele f7

losti, zejména pøi oscilaèním pohybu

Oblasti pouití
CuSn8
8% Sn
<0,05% P
zbytek Cu

strojírenství:
zemìdìlské stroje, stavební stroje, manipulaèní a zvedací zaøízení, lesnické stroje, lékaøské
pøístroje, atp.

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
10 - 100 / 1.0 - 2.5 mm

na pøání:
pøírubová pouzdra, kluzné axiální podloky,
kluzný pás, nestandartní díly

Vlastnosti

LDTM

! tenkostìnný svinutý bronzový pás urèený
pro mazání tukem èi plastickými mazivy

Sloení a struktura

losti

! perforace pásu umoòuje delší intervaly

Perforovaný bronz CuSn8

mazání

! pouzdra jsou zamìnitelná s pouzdry dle
ISO 3547

,
! zachycování neèistot v otvorech zajištuje

vysokou odolnost vùèi otìru

CuSn8
8% Sn
<0,05% P
zbytek Cu

! urèen pro velká zatíení a nízké kluzné rych-

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele f7

Oblasti pouití
strojírenství:
zemìdìlské stroje, stavební stroje, manipulaèní a zvedací zaøízení, lesnické stroje, lékaøské
pøístroje, atp.

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra, pøírubová pouzdra (BB).
Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny:
40 - 100 / 2.0 - 2.5 mm

na pøání:
nestandartní díly

Vlastnosti

LDDTM

! tenkostìnný svinutý bronzový pás se

Sloení a struktura
Perforovaný bronz CuSn8 se zabudovaným tìsnicím kroukem

zabudovaným tìsnìním urèený
mazání tukem èi plastickými mazivy

pro

! tìsnìní zabraòuje pronikání neèistot,
dodateèný
zapotøebí

montání

prostor

není

! perforace pásu umoòuje delší intervaly

! urèen pro velká zatíení a nízké kluzné rychlosti

! pouzdra jsou zamìnitelná s pouzdry dle
ISO 3547

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele f7

mazání
CuSn8
8% Sn
<0,05% P
zbytek Cu

Oblasti pouití
strojírenství:
zemìdìlské stroje, stavební stroje, manipulaèní a zvedací zaøízení, lesnické stroje, hydraulické válce, atp.

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra. Vnitøní Ø válcových pouzder / tl. stìny: 30 - 80 / 2.0 - 2.5 mm
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na pøání:
nestandartní rozmìry

Technické údaje

Pøípustné zatíení p
Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- statické
- dynamické
- mazání tukem
- mazání tukem

- mazání tukem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

válcová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

120
40
2.5
2.8
+150
- 40
0.06 - 0.15

Mazání
Samomazný provoz

nevhodné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

nevhodné

Mazání technologickou
kapalinou

omezené

≤ 0.8
>200
>350

pøírubová pouzdra

- statické
- dynamické
- mazání tukem
- mazání tukem

- mazání tukem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

120
40
2.5
2.8
+150
- 40
0.06 - 0.15

Mazání
Samomazný provoz

nevhodné

Mazání olejem

vhodné

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

nevhodné

Mazání technologickou
kapalinou

omezené

≤ 0.8
>200
>350

ch
jetzt au hsen
uc
Bundb
válcová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p
Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- statické
- dynamické
- mazání tukem
- mazání tukem

- mazání tukem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele
- bìná ivotnost
- prodlouená ivotnost >2000 hodin

Jednotka
MPa
m/s
MPa x m/s
°C
°C
µm
HB

Hodnota

120
40
2.5
2.8
+150
- 40
0.06 - 0.15

Mazání
Samomazný provoz

nevhodné

Mazání olejem

vhodné

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

nevhodné

Mazání technologickou
kapalinou

omezené

≤ 0.8
>200
>350

válcová pouzdra
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Pøehled výrobkù
Vlastnosti

Slinutý bronz
dle ISO 2795

! Samomazná loiska vhodná zejména pro
nízká zatíení a vysoké rychlosti

Sloení a struktura
Porézní bronz sycený olejem SINT A 50

! Porézní bronzová matrice sycená olejem
! Nízké tøení

! Výroba práškovou metalurgií umoòuje
sloitá tvarová øešení

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele f7

Oblasti pouití
strojírenství:
domácí spotøebièe, elektrické náøadí, tiskaøské stroje, obrábìcí stroje, atp.
Slinutý bronz
BP 25:
8 - 10.5% Sn
ostatní <2%
zbytek Cu
syceno olejem
(do 80°C)

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra (BP25), pøírubová pouzdra
(BB-BP25)

na pøání:
díly dle výkresu zákazníka

Vlastnosti

LB9

! tradièní masivní obrobený bronz pro
všeobecné pouití

Sloení a struktura

! rozmìry dle DIN 1850/ISO 4379 èi na pøání

LB 9: CuSn5Pb10

! doporuèená tolerance tìlesa H7
! doporuèená tolerance høídele dle potøeby

zákazníka

Oblasti pouití
strojírenství:
pøepravní zaøízení, stavební stroje, zemìdìlské stroje, pneumatické náøadí, hydromotory,
atp.
CuSn5Pb10

Sortiment
standartní:
válcová pouzdra
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na pøání:
nestandartní díly

Technické údaje

Pøípustné zatíení p

- statické
- dynamické

Pøípustná kluzná rychlost U
- impregnováno olejem
Max. pU factor
- impregnováno olejem
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f
- impregnováno olejem
Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

Jednotka

Hodnota

Mazání

MPa

20
10

Samomazný provoz

m/s

10

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

vhodné

Mazání vodou

nevhodné

Mazání technologickou
kapalinou

nevhodné

MPa x m/s
°C
°C
-

10
+90
-5
0.08 - 0.12

µm
HB

≤ 0.2
>350

dobré
(syceno olejem)

ch
jetzt au hsen
uc
Bundb
válcová pouzdra

pøírubová pouzdra

Technické údaje

Pøípustné zatíení p
Pøípustná kluzná rychlost U
Max. pU factor
Maximální teplota Tmax
Minimální teplota Tmin
Souèinitel tøení f

- statické
- dynamické
- mazání tukem
- mazání tukem

- mazání tukem

Povrchová drsnost høídele Ra
Tvrdost høídele

Jednotka

Hodnota

m/s
MPa x m/s
°C
°C
-

200
100
2.5
2.8
+140
- 40
0,09 - 0,15

µm
HB

0.2 - 0.8
>350

MPa

Mazání
Samomazný provoz

špatné

Mazání olejem

dobré

Mazání tukem

dobré

Mazání vodou

špatné

Mazání technologickou
kapalinou

špatné

válcová pouzdra

Informace o výrobcích
GGB zaruèuje, e výrobky popsané v této publikaci nemají
ádné výrobní a materiálové vady. Údaje zde uvedené jsou
informativního charakteru a mají být nápomocny k posouzení a
výbìru vhodného materiálu pro zamýšlený úèel. Vycházejí z
poznatkù vlastního výzkumu a z veøejnì publikovaných
odborných materiálù.
Pokud není písemnì potvrzeno, GGB nepøebírá záruku za
vhodnost zde uvedených výrobkù pro jakýkoli speciální úèel èi
provozní podmínky, navzdory skuteènosti, e takový pøípad se
zdá být v souladu s údaji v této publikaci. GGB nepøebírá
odpovìdnost za jakékoli škody èi ztráty, které mohou pøímo èi
nepøímo vzniknout pouitím popsaných výrobkù.

Veškeré obchody s firmou GGB se øídí všeobecnými
obchodními a dodacími podmínkami GGB, které jsou uvedeny
na formuláøích nabídek a potvrzení objednávek a které jsou
rovnì k dispozici na vyádání.
Výrobky GGB jsou pøedmìtem stálého vývoje a GGB si
vyhrazuje právo provádìt zmìny technických èi konstrukèních
parametrù tìchto výrobkù, jako i jiných údajù uvedených v této
publikaci bez pøedchozího upozornìní.
Vydání 2004, èeská verze.
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Kontaktní adresa
GGB Czech Republic

GGB Slovakia s.r.o.

Štìpánská 611/14
CZ-110 00 Praha 1

Nábreie 625/12
SK-026 01 Dolný Kubín

Tel. +420 - 222 233 550
Fax +420 - 222 233 304
www.ggbearings.com
www
.ggbearings.com
czechrepublic@ggbearings.com

Tel. +421-(0)43 5 864 437
Fax +421-(0)43 5 864 871
www.ggbearings.com
www
.ggbearings.com
slovakia@ggbearings.com

Obchodní známky
DUTM, DUTM-B, DHTM, DP4TM, DP20TM, DP30TM, DP31TM, DMTM, DXTM, HXTM, DSTM, EPTM, GlacetalTM, GAR-MAX®
jsou registrované obchodní známky GGB.
MFTM je registrovaná obchodní známka L+S Kunststofftechnologie GmbH, Wertheim, Deutschland.

B09TM, LDTM, LDDTM jsou registrované obchodní známky Wieland Werke AG, Deutschland.
deva.metal®, deva.bm®, deva.glide®, deva.tex® jsou registrované obchodní známky Federal-Mogul
DEVA GmbH, Deutschland.

©2004 GGB. All rights reserved.
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Technická data
Údaje pro urèení kluzného materiálu
Pouití:

Název projektu / è.:
Poadovaný poèet kusù:
Rozmìry [mm]

stávající konstrukce

Poadavek na uloení a tolerance
Høídel (GGB standart f7, h7-h8,
popø.dle údajù v katalogu)

Di
Do
B
Dfl
Bfl
ST
L
W
SS

Typ loiska:
válcové
pouzdro

B

pøírubové
pouzdro

B

Tamb[°C]
Teplota okolí
Vnìjší vlivy a kontaktní
media (prach, zvíøený písek, che-

Zatíení
radiální zatíení F
- statické
[N]
- dynamické [N]
axiální zatíení F
- statické
[N]
- dynamické [N]
Mìrné zatíení p
- radiální
[MPa]
- axiální
[MPa]

Do

mické látky, horká pára, dopravovaný
substrát atp.)

Bfl

Di
Dfl

Pracovní prostøedí

Di
Do

jiná poadovaná toleranèní
tøída:
Tìleso (GGB standart H7)
jiná poadovaná toleranèní
tøída:

Loiskové tìleso
s dobrou tepelnou vodivostí
izolované èi nekovové se špatnou
tepelnou vodivostí
Støídavý provoz ve vodì a na vzduchu

ST

axiální podloka

Kontaktní materiál
Oznaèení materiálu
Tvrdost
HB
Drsnost povrchu Ra [µm]

Provoz / ivotnost
Trvalý provoz
Pøerušovaný provoz
Doba provozu za den [hod]
Provozní dny za rok
Poadovaná
ivotnost
[hod èi km]

Do

Provoz bez mazání
S poèáteèní náplní
bez domazávání
Mazání (olej, tuk)
Mazání provozní kapalinou
Hydrodynamické mazání

Di

rotaèní
otáèky
n [1/min]
èi kluzná rychlost v [m/s]
lineární
délka zdvihu
LS [mm]
poèet zdvihù
[1/min]
kývavý
úhel
ϕ [°]
f [1/min]
frekvence
høídel se otáèí, loisko stojí
høídel stojí, loisko se otáèí

kluzná deska

SS

Pohyb

graphic design Martin Heiligenmann . D-74072 Heilbronn . Tel. +49(0)7131-83900 . Fax +49(0)7131-993393 . eMail: info@heiligenmann.org

Poadavky na mazání

L

W

Vnitøní prùmìr
Vnìjší prùmìr
Délka pouzdra
Prùmìr pøíruby
,
Tlouštka pøíruby
,
Tlouštka podloky
Délka kluzné desky
Šíøka kluzné desky
,
Tlouštka kluzné desky

nová konstrukce

Zákazník
firma

nestandartní díl
(viz výkres)

ulice
PSÈ / mìsto
pracovník / funkce
tel:

fax:

e-mail:

datum / podpis
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