
magasan képzett mérnökök szaktanácsadása a lineáris mozgatás
területén. A teljes termékválaszték minden SKF iroda
eladásszervezetén keresztül rendelkezésre áll.
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Vezető és pozícionáló rendszerek

Lineáris vezető rendszerek

A Lineáris Divízió az alábbi négy különböző megoldást kínálja Önnek a
tervezések és megoldások optimalizálására:

1. A lineáris golyóscsapágyakat, az ISO által szabványosított teljes
választékban;
2. A Speedi-Roll vezetéket, könnyen szerelhető, korlátlan elmozdulási
hosszal és nagy lineáris sebességgel;
3. A profilvezetékeket, korlátlan lökethosszal, megnövelt
terhelhetőséggel és merevséggel;
4. A köszörült precíziós vezetékeket, korlátozott lökethosszal és nagy vezetési pontossággal.

SKF lineáris csapágyak és rendszerek

A Linear Motion Divízió a precíziós mozgást végző elemek és
rendszerek széles választékát kínálja. Szolgáltatásai közé tartozik a
különböző termékeket bemutató szakirodalom, szoftver, valamint a

Pozícionáló rendszerek
A pozícionáló rendszerek széles választékát kínáljuk, amellyel a felhasználó igényei maximálisan kielégíthetők.

Golyós- és görgősorsók

Golyósorsók
A felhasználási igényeket 4 különböző kivitellel elégítjük ki: a
miniatűr "SH" orsókkal, az általános ipari felhasználásra kialakított
univerzális "SX" orsókkal, a nagy pontosságú "SN" orsókkal, az
optimális merevségre előfeszített "PN" és "TN" orsókkal valamint a
nagy lineáris sebesség elérésére kialakított "SL" orsókkal.

Görgősorsók

Két különböző kialakítású görgősorsó létezik azokra az alkalmazási
esetekre, amikor a golyósorsó bizonyos műszaki korlátok miatt
nem alkalmazható. A terhelésátadás az anyáról az orsóra több
menetes görgőn keresztül történik. Szemben a hasonló méretű
golyósorsóval, a több érintkezési pont eredményezi a nagyobb
teherviselőképességet és a hosszabb élettartamot.

"SR" bolygó görgősorsók

A bolygó mozgást végző görgők igen nagy lineáris sebességet,
gyorsulást, nagy megbízhatóságot valamint a környezeti
szennyeződésekkel szembeni ellenállást biztosítják.

"SV" recirkuláló görgősorsók

A nagyon finom (1 mm) menetemelkedés nagy pozícionáló és ismétlési pontosságot, valamint különleges merevséget
biztosít.



Praszner Józsefné

SKF Interaktív Műszaki Katalógus

Lineáris aktuátorok

Általános ipari alkalmazások

A lineáris aktuátorok az ipar szinte bármely területén
felhasználhatók mechanikai rendszerek automatizálásában a
szabályozható sebesség és a távvezérlő egységek segítségével.

Az SKF aktuátorok karbantartásmentes, egyszerűen szerelhető,
alacsony energia-felhasználó szerkezetek. A különböző típusok akár
7000 N dinamikus teherbírással és a felhasználó kívánságának
megfelelő lökethosszal is rendelkezésre állnak. Az SKF különböző
kivitelű váltó- vagy egyenáramú motorokat, valamint
vezérlőegységeket is kínál.

Aktuátorok betegmozgató és rehabilitációs eszközök

Léteznek olyan felhasználási területek, középpontban az emberrel,
ahol az SKF különös figyelmet szentel a fejlesztésre, mint pl. az
ergonómia, a mobilitás, a kényelem és a biztonság. Ezeket a
termékeket általában betegszállító liftekben, kórházi ágyakban,
ergonómiai munkaasztalokon, stb. alkalmazzák.

Termékfelelős:




