
MOTION & CONTROL

¸o˝yska wibracyjne RHP o podwy˝szonej noÊnoÊci
¸o˝yska bary∏kowe grupy EVB zosta∏y specjalnie zaprojektowane by poprawiç osiàgi 
zastosowaƒ w maszynach wibracyjnych takich jak: kruszenie minera∏ów i prasowanie
(brykietowanie).

Redukuje koszty pracy
Ulepszona konstrukcja daje wzrost
niezawodnoÊci i redukuje koszty pracy
poprzez:
● Obni˝one tarcie i mniejsze 

zu˝ycie
● Ni˝szà temperatur´ pracy
● Zmniejszone koszty obs∏ugi 

i przed∏u˝onà ˝ywotnoÊç

Redukuje cz´stotliwoÊç
smarowania
Precyzyjny, jednolity, obrabiany
maszynowo kosz mosi´˝ny 
oznacza wzrost przestrzeni
wewn´trznej ∏o˝yska. To daje:
● Dodatkowà obj´toÊç smaru
● St∏umione wibracje
● Lepsze prowadzenie rolek

Wy˝sze dopuszczalne  
temperatury robocze
Stabilizowane cieplnie pierÊcienie ze
zredukowanymi tolerancjami Êrednicy
otworu i Êrednicy zewn´trznej oraz
obrze˝a zewn´trzne pierÊcienia
wewn´trznego oznaczajà:
● Ciàg∏à prac´ do 200°C
● Lepsze prowadzenie bary∏ek
● Szersze czo∏o oporowe pierÊcienia

wewn´trznego

Wzrasta noÊnoÊç
Ulepszona konstrukcja wewn´trzna
pozwala na zastosowanie d∏u˝szych
rolek co daje:
● Zwi´kszonà noÊnoÊç dla 

istniejàcej konstrukcji lub
● Mo˝liwoÊç zmniejszenia 

konstrukcji poprzez zastoso-
wanie mniejszych ∏o˝ysk

Opracowane by sprostaç najtwardszym warunkom....Zapewnia zwi´kszone osiàgi tam gdzie jest to wymagane.



22308EVBC4
22309EVBC4
22310EVBC4
22311EVBC4
22312EVBC4
22313EVBC4
22314EVBC4
22315EVBC4
22316EVBC4
22317EVBC4
22318EVBC4
22319EVBC4
22320EVBC4
22322EVBC4
22324EVBC4
22326EVBC4
22328EVBC4
22330EVBC4
22332EVBC4
22334EVBC4

Oznaczenie
∏o˝yska

Wymiary Pr´dkoÊç
graniczna
[Obr/min]

Wspó∏czynniki obcià˝enia**

Fa
Fr

NoÊnoÊç [kN]

Dyna-
miczna

Staty-
czna

d D B Cr Cor Smar Olej e X Y X Y Yo da min *da max *Da min *Da max ra max

Dynamiczne
Staty-
czne

Ârednica ko∏nierza wa∏ka i obudowy
[mm]

Promieƒ
monta˝owy

[mm]

*Zalecane Êrednice ko∏nierzy wa∏ka i obudowy dla ∏atwego demonta˝u.
**Obcià˝enie zast´pcze dynamiczne Pr= XFr+YFa lub Pr = Fr które z nich jest wi´ksze    (gdzie Fr= zastosowane obcià˝enie promieniowe

Obcià˝enie zast´pcze statyczne Por=Fr+YoFa lub Por = Fr które z nich jest wi´ksze       Fa= zastosowane obcià˝enie osiowe, nie wi´ksze ni˝ 0.5 Fr)

PierÊcieƒ wewn´trzny - Zredukowane tolerancje otworu

Wymiary w mm

Nom. d Ponad
Do

Otwór cylindryczny dm.d

Otwór sto˝kowy d

SzerokoÊç B

PierÊcieƒ zewn´trzny - Zredukowane tolerancje D

Wymiary w mm

Tolerancje szerokoÊci pierÊcienia zewn´trznego sà takie same jak pierÊcienia
wewn´trznego 

Luzy
Zredukowany zakres tolerancji luzu wewn´trznego poprzecznego w mikronach

Z otworem cylindrycznym Z otworem sto˝kowym (sto˝ek 1:12)
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Odchy∏ka od Êrednicy nominalnej w mikrometrach
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