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Bu ürün broşüründeki bilgiler,
Freudenberg Grubu'nda sızdırmazlık elemanları ve vibrasyon
kontrol elemanlarının geliştirilmesi
ve üretilmesinde onlarca yıllara
dayanan araştırmalarla elde edilmiş tecrübelere dayanmaktadır.
Broşürümüzdeki birçok ürünün
sızdırmazlık etkisi, yalnızca
malzeme bileşenlerinden ve ürün
kalitesinden değil, aynı zamanda
uygulama yerindeki montaj şekli,
sızdırmazlık elemanının çalıştığı
yüzey, uygulanan basınç, ortam
sıcaklığı, kullanılan akışkan, yağlama şekli ve toz/kir girişi gibi
diğer özelliklere de bağlıdır.
Bu ve benzeri etkenlerin pratik
kullanımda sızdırmazlığa etkisi
çok önemlidir.
Bu sebeple ürünlerin işlevleriyle
ilgili genel açıklamalar yapmak
mümkün değildir. Broşürümüzdeki bilgiler, bu nedenle sadece
genel ve bağlayıcı olmayan
bilgiler olup, ilgili uygulama alanı
için kontrol edilmeli ve gerekiyorsa adapte edilmelidir.
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Bu sebeple özel uygulamalarınız için bizlere danışarak karar
vermenizi tavsiye ederiz.Örneğin
agresif akışkanların kullanıldığı
uygulamalar gibi özel durumların
olduğu veya çok yüksek çalışma
koşullarının olduğu durumlarda,
bizlerle işbirliği içinde seçim
yapılmasını ve akabinde gerekli
testlerin gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz.
Gösterdiğimiz tüm özene rağmen, bu broşürde yazım veya
baskı hatalarından kaynaklı yanlışlar olabileceğini, bu nedenle
emin olmadığınız uygulamalar
için önceden denemeler yapmanızı veya uzmanlarımızdan
konu hakkında yardım almanızı
tavsiye ederiz. Baskı sonrası
tarafımızdan fark edilen hatalar
ve yanlışları
www.simrit.com internet sayfamızdan takip edebilirsiniz. Siz de
hatalar veya yanlışlar
fark edecek olursanız bunları
info@simrit.de adresimize bildirmenizi rica ederiz. Olası yazım
ve baskı hataları nedeniyle firmamız herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmemektedir.

Ürünlerin iyileştirilmelerine yönelik olarak, önceden belirtmeksizin
bu broşürdeki ürün yelpazesi,
ürünler, üretim merkezleri ve
yöntemlerini değiştirme hakkımız
saklıdır.
Bu broşürün yayınlaması ile,
daha önceki baskılar geçersiz
hale gelir.
Broşürümüzün herhangi bir şekilde kopyalanması ya da herhangi
bir formda çoğaltılması
Freudenberg Simrit
GmbH & Co. KG,
69465 Weinheim, Almanya
firmasının yazılı onayı ile mümkündür.
© Freudenberg Simrit
GmbH & Co. KG.
Tüm haklar saklıdır.

Simrit, sızdırmazlık ve vibrasyon kontrol
tekniğindeki uzman partneriniz
Eşsiz hizmet paketimiz kalite,
fonksiyonellik ve uygun
maliyetle genel endüstriyel
uygulamalarda
standartları belirlemektedir.
Simrit sizlere geniş kapsamlı ürün
çeşitliliği ve çok sayıda hizmetiyle
neredeyse her uygulama için
pazarda eşsiz bir hizmet paketi
sunmaktadır. Simrit, teknolojik
tecrübesini kullanarak sizin azami
faydayı sağlamanıza hizmet
etmektedir.
Sisteminizi analiz eder ve başlıca
bileşenleri optimum biçimde
şekillendiririz. Böylece
sizin ihtiyaçlarınızı karşılayan en
uygun maliyetli ve en güvenilir
çözümleri elde etmenizi sağlarız.
Tek bir kaynaktan destek almak
size zaman ve maliyet tasarrufu
sağlar. Karmaşık sistemlerle
karşılaştığınızda Simrit'i tüm
sızdırmazlık ve vibrasyon kontrol
tekniği uygulamalarınızda çözüm
ortağınız olarak bulabilirsiz.

çatısı altında birleştiren
Simrit, endüstriyel uygulamalarda
dünyanın en geniş ürün çeşitliliğini oluşturmuştur.
Freudenberg Grubu'nun bir
parçası olarak, müşterilerimizin yerel pazarlarda ihtiyaç
duyduğu çözümleri üretebilmek
için sürekli ilerleyen teknolojimizle tüm grubun araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinden ve
ürün tecrübelerinden faydalanıyoruz. Avrupa ve Amerika'da
Simrit, Asya'da ise Japonya'daki
ortağımız NOK ile birlikte, sizlere
kalıcı ve kaliteli ürün çözümleri
sağlamaya hazırız. Simrit, tüm
servis merkezleriyle endüstriyel
pazarlarda, dünya genelindeki
geniş satış ağı vasıtasıyla sizi ve
100.000'den fazla müşterisini bir
partner olarak ve karşılıklı güven
anlayışıyla destekler.

Bir bakışta Simrit güç paketi
■ Dünyanın en geniş ürün
yelpazesi
Tek kaynaktan geniş kapsamlı
çözümler
■

Sürekli yenilik
Müşterilerimizin rekabet avantajı için teknolojik iyileştirmeler

■

Benzersiz malzeme
bilgisi ve yüksek
kalite standartları
Uygun maliyetli uygulamalar
için ilerici bilgi birikimi

■

■

Entegre toplu hizmetler
Ürün geliştirmeden seri üretime
kadar bütün aşamalarda
sürekli destek
Evrensellik
Yerel pazar bilgileriyle dünya
çapında uzmanlık

Simmerring® Yağ
Keçeleri

Hidrolik & Pnömatik

Hidrolik
Akümülatörler

O-Ringler
Malzeme konusundaki onlarca
yıllık uzmanlığımız, başarımızda,
ürün araştırma ve geliştirmesinde
ve performansımızın üst düzeyde
olmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Simmerring® yağ keçeleri, hidrolik
ve pnömatik sızdırmazlık elemanları, hidrolik akümülatörler,
O-Ring veya likit silikon ürünler
gibi ürün grupları.
ile özel sızdırmazlık elemanları
ve vibrasyon kontrol elemanlarını

Likit Silikon Ürünler

Özel Sızdırmazlık
Elemanları

Vibrasyon Kontrol
Tekniği
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Mükemmel özellikteki
elastomerler –
yenilikçi çözümlerin temeli

60 yıldan daha uzun zamandır malzemeler hakkında
eksiksiz bilgi birikimi
Simrit 60 yıldan daha uzun
zamandır yüksek kalitede yaratıcı
ve markalı ürünler geliştirmektedir.Malzemeler konusundaki
derin bilgi birikimimiz, engin
üretim prosesi bilgimiz ve ürün
tecrübemizle sizin başarınız
için her zaman en ideal şartları
yaratıyoruz. Sızdırmazlık ve
vibrasyon kontrol elemanlarının
optimum çalışmasının temelinde
elastomer malzemelerin kalitesi
belirleyici olmaktadır.
Bu da Simrit'in dünya çapındaki
öncü rolü ile gurur duyduğu bir
alandır.
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Sonuca yönelik malzeme
araştırması ve geliştirmesi,
en yüksek kaliteyi ve uzun
ömrü garanti etmektedir.
500'den fazla mühendisimiz ve
kimyagerimiz, çeşitli araştırma
enstitüleri ve dünyanın ileri gelen
polimer ve kimyasal malzeme
üreticileriyle birlikte en yüksek
gereksinimler için her gün yeni
malzemeler geliştiriyor. Geliştirdiğimiz malzemeler, müşterilerimizin özel gereksinimlerini yerine
getirmeli ve sıcaklık, basınç,
akışkanlara, statik ve dinamik
şartlara dayanıklı olmalıdır. Malzemelerimizin optimize edilmesi
ürünlerimizin de sürekli daha
uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Seri üretimde kullanılacak

malzemenin bulunmasına
kadar yapılan sürekli kontroller,
ancak bu şekilde sizlere en iyi
kaliteyi garanti etmektedir.

Geliştirdiğimiz malzemeler
dünya çapında liderdir

Standart malzemelerin
eşsiz geniş yelpazesi
Her yıl 15.000 ton'dan fazla
üretim hacmiyle yılda 1 Milyar adetten fazla sızdırmazlık
elemanı üretiyoruz. 850 farklı
hammadde kullanarak ürettiğimiz
1700'den fazla karışımımızla sayısal olarak ve kalite anlamında
sızdırmazlık ve vibrasyon kontrol
elemanları için sizlere eşsiz bir
malzeme çeşitliliği sunuyoruz.
Bunların büyük bir oranı da
standart malzeme karışımlarıdır.
Uzmanlarımız doğru malzemenin
seçiminden test aşamasına ve seri
üretimin başlamasına kadar, sizlere tavsiyelerde bulunup destek
olacaklardır.

Geniş kapsamlı performans
paketinden daha fazlası
Sizlerin özel istekleri ve gereksinimleri için üretilen malzemeler,
Simrit'in geniş kapsamlı performans paketinde çok önemli bir
rol oynamaktadır. Simrit'in kendi
hammaddeleri baz alınarak
yaratılmış polimerlerin kullanımı, en üst fonksiyonel talepleri
karşılayan, yüksek performanslı
ürünler geliştirmesini sağlar.
Özel kullanım yerleri için gerekli
malzemelerin seçiminde, dünya
çapındaki uzmanlarımızın geliştirdiği, teknolojik olarak en üst
seviyedeki uluslararası malzeme
veri tabanımızdaki bilgilerden
yararlanırız. Bilgisayar kontrollü
hammadde seçimi ve elastomer
karışımı hazırlama prosesi ile
sizlerin uygulamalarına yönelik,

optimum özellikler taşıyan malzemeler üretilir. Bu da her zaman,
kalitedeki en üst standartlara
uyarak, ekolojik faktörlere riayet
ederek, sizin başarınız için ve
çevreyi korumaya yönelik olarak
gerçekleştirilir.
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Merkel Xpress – Sızdırmazlık Elemanları ve
Yataklama
ve
Yataklama
Elemanları
Elemanları
içiniçin
24 24
saatte
saatte
ekspres
ekspres
ser-servis
vis

Acil bir ürüne ihtiyaç duyduğunuz zaman Simrit'in
Merkel Xpress hizmetinden
yararlanabilirsiniz.
Bu hizmetimiz, ihtiyacınız
olan sızdırmazlık elemanının
24 saat içinde üretilip elinize
ulaşmasını sağlar.

Simrit'in Merkel Xpress hizmeti
ile makinalarınızın duruş süresini
– ve böylece üretim masraflarınızı azaltabilirsiniz. Aynı zamanda
stoklarda tuttuğunuz yedek parça
miktarını da azaltabilirsiniz.
Çünkü her an elde edebileceğiniz
bir üründen stok tutmak zorunda
değilsiniz. Bize başvurun ve yarın
parçanız yola çıksın.
İhtiyacınız olan sızdırmazlık
elemanı:
Kısa zamanda ihtiyacınız olan
her ne ise, birkaç saat içinde son
üretim teknolojileri ile üretebiliyoruz.
İhtiyacınızı karşılayan tek bir
prototip üründen, seri üretim
ihtiyacınıza kadar. Merkel Xpress
yüksek hızda üretim ve teslimat
sistemiyle, sizi kalıp masraflarından ve minimum sipariş miktarından kurtarmaktadır.
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Merkel Xpress'in size sunduğu avantajlar:
■ 24 saat içinde teslimat
■ 4 metre çapa kadar sızdırmazlık elemanları
■ Tek üründen seri üretime kadar
üretim imkanı
■ Çok zengin profil çeşitliliği
■ Orjinal Simrit malzemeleri ve
profili
■ Buna ilaveten özel tasarımlar
ve özel malzemeler
■ Üretim teknolojisinde lider bir
firmanın ürünü
■ Ürün yelpazesinde sürekli
gelişim

İsteğinize göre. Derhal. Ekonomik.
Merkel Xpress'in üçlü avantajı
Mevcut Malzemeler
Poliüretan:
SQ-PU
SQ-HPU
Diğer malzemeler:
■ Düşük sıcaklık uygulamalarına
uygun (-50°C'ye kadar)
■ Kendini yağlama özelliği
■ FDA onaylı
Elastomerler:
SQ-NBR
SQ-HNBR
SQ-FKM (Fluorelastomer)
SQ-EPDM*
SQ-SIL*
* İstenirse FDA onaylı olarak
(gıdaya uygun)
Plastomerler:
SQ-POM
SQ-PA
Floroplastik (PTFE):
SQ-WFLON (beyaz, saf)
SQ-GGLON (%15 cam elyaflı,
%5 MoS2)
SQ-BFLON (%40 veya %60
bronzlu)
SQ-CFLON (%25 karbonlu)
İsteğe bağlı olarak diğer malzemeler de üretilebilmektedir.

Her tür ihtiyaca yönelik esnek üretim konsepti
En yeni jenerasyon özel CNC
tezgahlar ve müşteri isteklerini
tam olarak karşılayan yazılımlarla, ihtiyacınız olan sızdırmazlık
elemanını üreticiden bağımsız,
hızlı ve ekonomik bir şekilde
üretebilmekteyiz.
260'tan fazla programlanmış
sızdırmazlık elemanı tipi, etkili ve
hızlı üretim prosesimizin temelini
oluşturmaktadır. Bu bağlamda,
PEEK ve FFKM gibi özel malzemeler, orijinal Simrit

poliüretanı ve tabii ki özel
uygulamalarınız için tüm standart
malzemelerle çalışıyoruz.
Mükemmel çözümler için:
■ Standart dışı sızdırmazlık
elemanları ve teknik kauçuk
parçalar
■ Hızlı ihtiyaç duyulan standart
sızdırmazlık elemanları
■ Özel sızdırmazlık elemanlarının küçük hacimli seri üretimi
■ Numune sızdırmazlık elemanları
■ İkame sızdırmazlık elemanları
■ Standart üretimden kaldırılmış
tiplerdeki sızdırmazlık elemanları
Detaylı bilgiye www.simrit.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
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www.simrit.com ile
hedeflerinize
çabuk bir şekilde
ulaşabilirsiniz

Simrit online – yenilemenin ötesi. İhtiyacınıza göre
geliştirilmiş, sadece birkaç
tıklama ile aradıklarınızı kolaylıkla bulabileceğiniz akıllı
bir navigasyon sistemi.
Akıllı navigasyon ile oluşturulmuş
Simrit'in yeni online varlığı, internet araştırmanızda size özellikle
çabuk ve kolay çalışma olanağı
sağlar. Planlarınız için eksiksiz
uzmanlığa ulaşabileceğiniz daha
kısa bir yol yoktur. Ürün bilgisinden, malzeme bilgisine veya 3DCAD çizimlerine kadar hangisi
olursa olsun, kullanıcı dostu Simrit
veritabanı ile aradığınız bilgiye
hızlı ve kolayca ulaşabileceksiniz.
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3D-CAD verisi –
Katma değer yaratın
Sızdırmazlık elemanları ve vibrasyon kontrol elemanlarına yönelik
çözüm arayışlarınızı Simrit'in 3D
indirme servisiyle güvenilir ve
görsel açıklıkla yaratabilirsiniz.
Üç boyutlu görüntü kalitesi ve tüm
teknik ayrıntılar buna dahildir.
Yeni Simrit e-katalog –
Aramak eskide kaldı
100.000 adete yakın ürüne 24
saat boyunca online ulaşabilirsiniz. Simrit portalındaki yeni
e-katalog bunu mümkün kılmaktadır. Simrit ürün navigatörü,
uygulamanız için en uygun ürüne
ulaşmanızı en kolay ve güvenilir
şekilde sağlamaktadır.
Bul – karşılaştır – seç. Deneyin.

mySimrit – zeki online kullanıcılar için kolay ve ayrıcalıklı bir teklif
Bir kere kayıt olun ve
sürekli yararlanın. mySimrit'in
kayıtlı kullanıcısı olarak sürekli
genişletilmiş servis avantajlarından yararlanın. Basit bir sorgulamayla ürünün bulunmasından
hızlı CAD yüklenmesine ve hatta
en son haberlere ulaşmak için
kayıt olmanız yeterlidir.
Yapılacak en iyi şey bizi bugün
denemenizdir.

Sizin dilinizi konuşuyoruz.
Dünyada lider teknoloji uzmanı olarak internet
hizmetlerimizde tabii ki
sizin anadilinizde de yayın
yapıyoruz. Başlangıçta yeni
web sayfamız en önemli 14
endüstriyel pazarın anadilinde sunulmuştur. Sizin için
portalımızı sürekli genişletiyoruz.

Internette Simrit –
Başarılı iş platformu
■

■

■

■
■

■
■

Hızlı sonuçlar için akıllı navigasyon ve sözcük aramaları
100.000'den fazla ürün içeren
geniş bir e-katalog
3D-CAD için kolay
yükleme fonksiyonu
Simrit Online ile kariyer imkanı
Tek tıklamayla broşürlerimize
ulaşma imkanı
Stok sorgulama özelliği
Ve daha fazlası
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Simmerring® Yağ Keçeleri
Etki eden faktörler

Milin çevresel hızının "V"
hesaplanması, aşağıdaki formüle göre yapılır:
Milø D(mm) x devir sayısı (dev/dak) x 
V (m ⁄ s) = __________________________________
60 000
Verilen değerler, ortalama değerlerdir. Ön koşul, yeterli
yağlama ve iyi bir ısı transferidir. Uygun olmayan şartlarda
değerlerin düşeceği dikkate alınmalıdır.
Müsaade edilir çevresel hız 3 bölge ile tanımlanmaktadır.
■
■
■

NBR malzemenin kullanımı
FKM malzemenin kullanımı
Bu alanların dışında kalan bölgede Simmerring yağ keçeleri
kullanılamaz.

Devir
sayısı
[dev./dak.]
Drehzahl
[U/min]
Umfangsgeschwindigkeit
[m/s]
Çevresel hız [m/s]

Milin çevresel hızı
Devir sayısı ve mil çapına bağlı olan çevresel hız,
Simmerring yağ keçesi tip ve malzemesinin seçiminde
en önemli etkendir.

30 000

40

15 000 10 000 9000 8000 7000

6000

5000

4500

4000

FKM

3500

3000

30

2500

2000

20

1500

NBR
10

1000

5

500

0

0

25

50

100

150

200
...500

Mil çapı [mm]
Wellendurchmesser
[mm]

SAE 20 motor yağının NBR (72 NBR 902) ve FKM (75 FKM 585) malzeme
ile sızdırmazlığının sağlanmasında tavsiye edilen çevresel hız değerleri

Standart Ürün Yelpazesi
Simmerring Yağ Keçesi BAUX2, BAUSLX2
Dışı kauçuk kaplı, hafif ve orta derecede toza karşı koruma
sağlayan ilave toz dudaklı (SL), DIN 3760'a uygun üretilmiş
standart bir üründür. Farklı tiplerde ve malzemelerde üretilmektedir.

–40 … +100 °C

v

8/14 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902

Kullanım Alanları

Akslar (orta derecede tozlanmalara
karşı), el aletleri, endüstriyel redüktörler

Simmerring Yağ Keçesi BAUM, BAUMSL
Yüksek sıcaklığa ve kısmen kimyasal aşındırıcılara dayanıklı
malzemeden üretilmiş, dışı kauçuk kaplı, yaylı sızdırmazlık
dudağına sahip standart bir üründür. Toz dudaksız veya hafif ve
orta derecede toza karşı koruma sağlayan toz dudaklı olarak
üretilmektedir.
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T

T

–25 … +160 °C

v

10/40 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 FKM 585

Kullanım Alanları

Akslar (orta derecede tozlanmalara
karşı), el aletleri, endüstriyel redüktörler,
traktörler, tarım ve iş makinaları

Simmerring Yağ Keçesi BABSL
Hidrolik pompa, hidrolik motor ve hidrodinamik kavramalar
gibi basınçlı ekipmanlarda kullanılabilen, basınca dayanıklı
yağ keçesidir. Toza karşı koruma sağlayan toz dudaklı olarak
üretilmektedir.

T

–40 … +100, –25 … +160 °C

v

7/10 m/s

p

1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

2 zamanlı motorlar, hidrostatik tahrik
ekipmanları (her tür pompa ve motorlar)

Simmerring Yağ Keçesi B1, B1SL

T

–40 … +100 °C

Açık, dışı sac gövdeli standart tiptir. Toza karşı koruma sağlayan
toz dudaklı (SL) olarak da üretilmektedir.

v

8/14 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902

Kullanım Alanları

Akslar (orta derecede tozlanmalara
karşı), el aletleri, endüstriyel redüktörler

Simmerring Yağ Keçesi B2, B2SL
Daha kolay montaj için kapalı, dışı sac gövdeli standart tiptir.
Toza karşı koruma sağlayan toz dudaklı (SL) olarak da üretilmektedir.

T

–40 … +100 °C

v

8/14 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902

Kullanım Alanları

Ağır sanayi (vinçler, kalender redüktörleri)

Simmerring Yağ Keçesi B2PT
Çok yüksek sıcaklıklara ve kimyasal akışkanlara dayanıklı, kuru
çalışmaya uygun, az yağlı ortamlarda çalışabilen ve yapışma
(stick-slip) durumu olan uygulamalarda kullanılabilen yağ keçesidir. Metal dış gövde paslanmaz çelikten, sızdırmazlık dudağı
PTFE malzemeden üretilmektedir.

T

–80 … +200 °C

v

≤30 m/s

p

≤1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE 10/F56101

Kullanım Alanları

Basınçlı uygulamalar, karıştırıcılar, pompalar, santrifüj üniteler
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Simmerring Yağ Keçesi MSS 1 (Modüler Sızdırmazlık
Sistemi)
Standart Simmerring BA…U…SL yağ keçesinin önüne, sinüs formlu bir sızdırmazlık dudağına sahip keçenin entegre edilmesiyle
üretilmiş sızdırmazlık sistemidir. Tahrik sistemlerinde (redüktörlerde) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yağ tarafından gelebilecek
yabancı maddelere ve metal partiküllere karşı yağ keçesini
korumak amacıyla geliştirilmiştir.

–25 … +100, –25 … +160 °C

v

≤6,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902, 75 FKM 585

Kullanım Alanları

Endüstriyel redüktörler

Simmerring Cassette Yağ Keçesi Tip 1
Yağ keçesi ve keçenin üzerinde çalıştığı bir bilezikten meydana
gelen bir kombinasyondur. Aşırı tozlu ortamlarda çalışabilen,
labirent entegre edilmiş uzun ömürlü bir sızdırmazlık sistemidir.
Keçeye entegre edilen ve üzerinde çalıştığı bilezik çok iyi bir
dinamik sızdırmazlık sağlamaktadır.

T

≤ +80, ≤ +100 °C

v

≤7,0, ≤9,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 NBR 106200, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

Ticari araçların (kamyon, otobüs, çekici,
özel araçlar) kardan milleri ve akslarında, iş makinalarının (asfalt silindiri, ekskavatör, forklift, karıştırıcı) akslarında ve iş
makinalarının (asfalt silindiri, ekskavatör,
forklift ve karıştırıcı) kuyruk milleri.

Simmerring Cassette Yağ Keçesi Tip 2
Yağ keçesi ve keçenin üzerinde çalıştığı bir bilezikten meydana
gelen bir kombinasyondur. Aşırı tozlu ortamlarda çalışabilen,
labirent entegre edilmiş uzun ömürlü bir sızdırmazlık sistemidir.
Keçeye entegre edilen ve üzerinde çalıştığı bilezik çok iyi bir
dinamik sızdırmazlık sağlamaktadır.

T

≤ +80, ≤ +100 °C

v

≤5,0, ≤7,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 NBR 106200, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

Tornalar, tarım makinaları, biçer döverler, kırma makinaları, ekim makinaları.

Simmerring Cassette Yağ Keçesi Tip 3
Yağ keçesi ve keçenin üzerinde çalıştığı bir bilezikten meydana
gelen bir kombinasyondur. Aşırı tozlu ortamlarda çalışabilen,
labirent entegre edilmiş uzun ömürlü bir sızdırmazlık sistemidir.
Keçeye entegre edilen ve üzerinde çalıştığı bilezik çok iyi bir
dinamik sızdırmazlık sağlamaktadır.
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T

T

≤ +80, ≤ +100 °C

v

≤4,0, ≤6,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 NBR 106200, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

Tarım makinaları, gübreleme makinası,
tırmık makinası, çapa makinası, kesek kırma makinası, traktörlerin kardan milleri,
ticari araçların (kamyon, otobüs, çekici,
özel araçlar) aks ve kardan milleri.

Simmerring Yağ Keçesi Cassette HS (Yüksek Hız)
Simmerring Cassette HS Yağ Keçesinde sızdırmazlık dudağının
çalıştığı bileziğin mile temas yüzeyinin metal (%50) ve kauçuk
(%50) olması sebebiyle, metal yüzeyden mile doğru çok daha
hızlı bir ısı transferi gerçekleşmekte ve böylece daha yüksek çevresel hızlara çıkılabilmektedir. Bu tasarım sayesinde sızdırmazlık
dudağında olası karbonlaşma önlenmekte ve böylece %25
daha yüksek çevresel hızlara çıkılabilmektedir.

T

≤ +100, ≤ +120, ≤ +80 °C

v

≤12 m/s

p

≤0,03 MPa

Mevcut Malzemeler

68 ACM, 75 FKM 585,
75 NBR 106200

Kullanım Alanları

Güç aktarma sistemleri, defransiyel, tarım
makinaları (traktörler), ticari araçlar (özel
araç ve kamyonetler), pinyon dişlileri.

Simmerring Yağ Keçesi Combi SF6
Simmerring Combi yağ keçeleri, ağırlıklı olarak tarım ve iş
makinalarında kullanılan ve iki parçadan oluşan ürünlerdir. Bu
sistemlerde bulunan PU dudak, eksenel hareketlerde de kısmen
sızdırmazlık sağlamaktadır.

T

≤ +80, ≤ +100 °C

v

≤4,0, ≤6,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 NBR 106200, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

Tahrik ve güç aktarma sistemleri (tarım
makinaları, genel endüstriyel sistemler),
traktörler.

Simmerring Yağ Keçesi Combi SF8
Simmerring Combi yağ keçeleri, ağırlıklı olarak tarım ve iş
makinalarında kullanılan ve iki parçadan oluşan ürünlerdir. Bu
sistemlerde bulunan PU dudak, eksenel hareketlerde de kısmen
sızdırmazlık sağlamaktadır.

T

≤ +80, ≤ +100 °C

v

≤4,0, ≤6,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 NBR 106200, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

Tahrik ve güç aktarma sistemleri (tarım
makinaları, genel endüstriyel sistemler),
traktörler.

Simmerring Yağ Keçesi Combi SF19
Simmerring Combi yağ keçeleri, ağırlıklı olarak tarım ve iş
makinalarında kullanılan ve iki parçadan oluşan ürünlerdir. Bu
sistemlerde bulunan PU dudak, eksenel hareketlerde de kısmen
sızdırmazlık sağlamaktadır.

T

≤ +80, ≤ +100 °C

v

≤4,0, ≤6,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 NBR 106200, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

Tahrik ve güç aktarma sistemleri (tarımsal
araçlar ve genel sanayi), aşırı tozlu ve
kritik ortamlarda, tarım makinalarında.
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Simmerring MSC (Modular Sealing Component)
Toz Keçeleri
NBR veya FKM malzemeden üretilmiş, dış gövdesi korozyona
karşı kaplanmış sactan veya paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Eksenel çalışan ve orta ile yüksek derecede toza karşı koruma
sağlayan toz keçesidir. Gres keçesi veya toz keçesi olarak
kullanılabilmektedir.

–40 … +100, –25 … +160 °C

v

≤6,0 m/s

Mevcut Malzemeler

80 NBR 177458, 80 FKM 177459

Kullanım Alanları

Elektrikli el aletleri, endüstriyel redüktörler, pompalar.

Simmerring Yağ Keçesi Radiamatic® HTS II
Açık tip yuvalar için Simmerring yağ keçeleridir. Sıradan profile
sahip yağ keçelerine kıyasla, sürtünme kuvveti büyük oranda
azaltılmış yağ keçeleridir.

T

–20 … +200 °C

v

≤25,0 m/s

p

0,6 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE

Kullanım Alanları

Fan, redüktör, kompresörler, karıştırıcı,
takım tezgahları.

Simmerring Yağ Keçesi Radiamatic® R 35
Yuvaya oturan dış kısmı, sıkı montaj için bez takviye ile güçlendirilmiştir. Sızdırmazlık dudağının ön gerilimi ilave bir yay ile
sağlanmaktadır.

T

–30 … +180 °C

v

20 … 25 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 HNBR U467, 80 FKM K670,
80 NBR B241

Kullanım Alanları

Gemi inşa sanayi, baraj silindirleri,
hadde yatakları, rüzgar türbinleri.

Simmerring Yağ Keçesi Radiamatic® R 36
Yuvaya oturan dış kısmı, sıkı montaj için bez takviye ile güçlendirilmiştir. Sızdırmazlık dudağının ön gerilimi ilave bir yay ile
sağlanmaktadır.
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T

T

–30 … +180 °C

v

20 … 25 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 HNBR U467, 80 FKM K670,
80 NBR B241

Kullanım Alanları

Gemi inşa sanayi, baraj silindirleri,
hadde yatakları, rüzgar türbinleri.

Simmerring Yağ Keçesi Radiamatic® R 37
Yuvaya oturan dış kısmı, sıkı montaj için bez takviye ile güçlendirilmiştir. Sızdırmazlık dudağının ön gerilimi ilave bir yay ile
sağlanmaktadır.

T

–30 … +180 °C

v

20 … 25 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 HNBR U467, 80 FKM K670,
80 NBR B241

Kullanım Alanları

Gemi inşa sanayi, baraj silindirleri,
hadde yatakları, rüzgar türbinleri.

Simmerring Yağ Keçesi Radiamatic® R 58
Yuvaya oturan dış kısmı, sıkı montaj için bez takviye ile güçlendirilmiştir. Sızdırmazlık dudağının ön gerilimi ilave bir yay ile
sağlanmaktadır.

T

–30 … +100 °C

v

15 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR B241

Kullanım Alanları

Hadde yatakları.

Simmerring Yağ Keçesi Radiamatic® RS 85
İç içe geçmiş iki ayrı kauçuk bölümden ve entegre bir çelik banttan oluşan yağ keçeleridir. Sızdırmazlık dudağındaki yay, mile
uygulanan radyal yükü desteklemektedir.

T

–30 … +180 °C

v

20 … 25 m/s

p

0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

75 HNBR U467, 80 FKM K670,
80 NBR B241, 85 HNBR 10040,
85 NBR B247, 90 FKM K683

Kullanım Alanları

Büyük redüktörler, hadde yatakları.

Simmerring Yağ Keçesi Radiamatic® RHS 51
İç içe geçmiş iki ayrı kauçuk bölümden ve entegre bir çelik banttan oluşan, yüksek çevresel hızlara uygun yağ keçesidir. İç içe
geçmiş iki adet yaydan oluşur ve bu sayede eksen kaçıklıklarında dahi mil üzerine her noktada eşit bir radyal kuvvet uygular.

T

–30 … +180 °C

v

25 … 35 m/s

p

0,02 MPa

Mevcut Malzemeler

75 HNBR U467, 80 FKM K670,
80 NBR B241, 85 HNBR 10040,
85 NBR B247, 90 FKM K683

Kullanım Alanları

Büyük redüktörler, hadde yatakları.
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Özel Ürün Yelpazesi
Simmerring PPS Yağ Keçesi (Premium Pressure Seal)

T

–40 … +100, –25 … +160 °C

BA tipinde, patentli sızdırmazlık dudağı profiline sahip basınç
keçesidir.

v

≤15 m/s

p

≤1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902, 75 FKM 595

Kullanım Alanları

Hidrostatik güç aktarma sistemleri,
rötarderler.

Mevcut Malzemeler

FKM, NBR

Kullanım Alanları

Düşük devirli tüm hidrostatik tahrik ve
aktarma sistemleri.

Simmerring BAHDSN Yağ Keçesi (Yüksek başınç keçesi)
Kullanım yerine göre özel malzemelerden üretilen, çok kısa bir
sızdırmazlık dudağına ve mile çok yaklaşan metal takviyeye
sahip yağ keçesidir. Sızdırmazlık dudağında yağlamaya olanak
tanıyan kanallar ile de üretilebilmektedir. Hidrolik motor ve
hidrolik pompa gibi basınçlı ekipmanlarda kullanmaya uygun,
yüksek basınca dayanıklı ve orta derecedeki çevresel hızlarda
kullanılabilen yağ keçesidir.

Simmerring HLPS Yağ Keçesi (High Low Pressure Seal)
Hidrostatik kavramalarda çok iyi sızdırmazlık sağlayan bir yağ
keçesidir. 22 MPa basınç gibi yüksek basınçlarda düşük sürtünme ve az güç kaybı yaratarak çalışmaktadır.
Kullanılan HNBR malzeme, aşınmaya ve sıcaklığa dayanıklıdır.

–40 … +120 °C

v

≤2,0 m/s

p

≤22 MPa

Mevcut Malzemeler

HNBR

Kullanım Alanları

Çok yüksek basınçtaki hidrostatik tahrik
ve güç aktarma sistemleri.

Simmerring MSS 1+ Yağ Keçesi
(Durum İzleme Fonksiyonu)
MSS 1 Simmerring yağ keçesinin geliştirilmiş bir versiyonu olup,
sinüs formlu ön sızdırmazlık dudağında, yağ kaçağının izlenmesine olanak tanıyan entegre bir durum izleme sensörüne sahiptir.
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T

T

–25 … +100, –25 … +100 °C

v

≤6,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902/75 FKM 585,
75 FKM 585/75 FKM 585

Kullanım Alanları

Kardan milleri, endüstriyel redüktörler,
pompalar.

Simmerring MSS 3 (Modüler Sızdırmazlık Sistemi)
Temizlik malzemesi gibi, dışarıdan gelebilecek aşırı etkileyici
akışkanlara ve hassas tozlara karşı, standart bir Simmerring yağ
keçesine özel bir dokusuz yüzey, PTFE emdirilmiş özel dokusuz
yüzey veya PTFE'den mamul bir parçanın toz dudağı olarak yapıştırılmasıyla elde edilmiş yağ keçesidir. MSS 3 özellikle düşük
sürtünme sağlayan yapısıyla ön plana çıkmaktadır.

v

≤5,0 m/s

p

≤0,05 MPa

PTFE

Kullanım Alanları

Endüstriyel redüktörler

T

≤ +80 °C

v

≤5,0 m/s

p

≤0,05 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 902

Kullanım Alanları

Özel redüktörlerin sızdırmazlığında (örn.
yıkama hatları), iş ve tarım makinalarının akslarında, özel hizmet araçlarının
akslarında.

Simmerring PTS Yağ Keçesi (Poly Tech Seal)
Yüksek sıcaklıklara veya kimyasallara dayanıklı, kuru çalışmaya
ve az yağlı ortamlarda çalışmaya uygun, sürtünmesi azaltımış
PTFE sızdırmazlık dudağına sahip Simmerring yağ keçesidir.
Dış çaptaki yarı kauçuk yapı nedeniyle iyi statik sızdırmazlık
özelliğine de sahiptir. Dönüş yönlü sızdırmazlık dudağı sayesinde maks. 0,8 MPa kadar mükemmel statik ve dinamik sızdırmazlık sağlamaktadır.
Yüksek sıcaklık veya kimyasal akışkanların olduğu uygulamalar
ile motorların krankları gibi özel uygulama yerlerinde kullanılabilen sızdırmazlık elemanıdır.

≤ +80 °C

Mevcut Malzemeler

Simmerring MSS 7 Yağ Keçesi (Modüler Sızdırmazlık
Sistemi)
Standart BA…U…SL Simmerring yağ keçesine, eksenel toz dudaklarına sahip kauçuklu bir baganın (sliv) kombine edilmesiyle
elde edilmiş yağ keçesidir.
Dışarıdan gelebilecek toz, kir, su gibi dış etkenlere karşı yağ
keçesini mükemmel bir şekilde koruyan ve yağ keçesinin sızdırmazlık dudağına optimum uyum gösteren bir bagadan oluşarak
sızdırmazlık sağlayan bir sistemdir.

T

T

–60 … +200 °C

v

≤30 m/s

p

≤0,8 MPa

Mevcut Malzemeler

ACM, FKM, HNBR, NBR, PTFE

Kullanım Alanları

Ev aletleri, hidrostatik güç aktarma üniteleri, kompresörler, gıda ve kimya sanayi.

Simmerring ESS Yağ Keçesi (Energy Saving Seal)
Dönüş yönlü ve yaysız sızdırmazlık dudağına sahip, çok düşük
sürtünme oluşturan Simmerring yağ keçeleridir.
Yaysız Simmerring ESS yağ keçesi, özel tasarımı ve kullanılan
malzemelerin özellikleri sayesinde iyi bir sızdırmazlık sağlamaktadır.

T

–30 … +150, –25 … +160, –40 … +100°C

v

≤30 m/s

p

≤0,02 MPa

Mevcut Malzemeler

70 ACM 121433, 75 FKM 595,
75 NBR 106200

Kullanım Alanları

Otomotiv şanzımanları, endüstriyel
redüktörler, motorlar.
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Eksenel (translatif) uygulamalar için Simmerring Yağ
Keçeleri
Dönen miller için tasarlanmış olmakla birlikte, kısmen eksenel
(translatif) çalışan uygulamalarda da kullanılabilen özel sızdırmazlık elemanlarıdır. Basınçlı uygulamalarda da kullanılabilmektedir.

T

–25 … +160, –40 … +120, –40 … +100°C

v

40 mm/s

p

13 MPa

Mevcut Malzemeler

FKM, HNBR, NBR

Mevcut Malzemeler

FKM, NBR

Kullanım Alanları

Büyük redüktörler, kağıt sektörü, demirçelik sektörü, haddehaneler.

Mevcut Malzemeler

ACM, FKM, HNBR, NBR

Kullanım Alanları

İş makinaları, ticari araçlar.

Mevcut Malzemeler

ACM, FKM, HNBR

Büyük Ölçülerde Simmerring Yağ Keçeleri
Farklı tiplerde 300 mm'den 2000 mm çapa kadar kapalı tipte
büyük yağ keçeleridir.

Dış çapı yarı kauçuk yarı metal Simmerring Yağ Keçeleri
Dışı kısmen kauçuk kaplı metal Simmerring Yağ Keçeleridir. Dış
çapının yarı kauçuk kaplanmasıyla yuvaya daha sıkı bir şekilde
oturmaktadır.

Özel malzemelerden mamul Simmerring Yağ Keçeleri
Standard üretim yelpazemizde bulunan bir çok Simmerring yağ
keçesi, özel malzemelerden de üretilebilmektedir. Bu malzemeler
akışkanlara karşı çok iyi direnç, aşınmaya dayanıklılık ve düşük
sıcaklıklarda iyi sızdırmazlık sağlama gibi özellikleri ile öne
çıkmaktadırlar.
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Hidrolik Sızdırmazlık Elemanları
Rod Sızdırmazlık Elemanları Standard Ürün Yelpazesi
Merkel Nutring NI 300

T

–30 … +110 °C

Asimetrik profilli, kısa iç dudağa ve ilave destek dudağına sahip
olan ve dış çapı yuvaya sıkı bir şekilde oturan Merkel nutringdir.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
■ ISO 5597'ye göre standart yuvalar için de kullanılabilen tek
etkili boğaz sızdırmazlık elemanı
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir
■ İlave destek dudağı, olası tozların sistem içerisine girmesini
büyük ölçüde engellemektedir
■ Tek etkili toz keçeleriyle birlikte kullanılması tavsiye edilir

Mevcut Malzemeler

94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler, destek silindirleri

Merkel Nutring T 20

T

–30 … +110 °C

Asimetrik profilli, kısa iç dudağa sahip olan ve dış çapı yuvaya
sıkı bir şekilde oturan Merkel nutringdir.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
■ Sızdırmazlık sistemlerinde sekonder sızdırmazlık elemanı olarak da kullanılabilen, ISO 5597'ye uygun standart yuvalar
için tek etkili boğaz sızdırmazlık elemanı
■ İyi akışkan dayanımı
■ Geniş sıcaklık aralıklarında kullanım imkânı
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir
■ İlgili malzemeden yapılmış sekonder sızdırmazlık dudaklı nutringlere veya kompakt boğaz sızdırmazlık elemanlarına göre
daha düşük ilk hareket kuvveti
■ Dinamik dönüş kapasitesi

Mevcut Malzemeler

93 AU V167, 95 AU V142

Kullanım Alanları

İş makinaları, forkliftler, hidrolik platform,
tarım makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, enjeksiyon makinaları, standart
silindirler, destek silindirleri

Merkel Nutring LF 300
Asimetrik profilli, kısa iç dudağa, iç çapında özel tırtıllı temas
yüzeyine sahip olan ve dış çapı yuvaya daha sıkı bir şekilde
oturan Merkel nutringdir.
Ürünün avantajları:
■ ISO 5597'ye göre standart yuvalar için de kullanılabilen tek
etkili boğaz sızdırmazlık elemanı
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir
■ Düşük sürtünme, düşük kayma hızlarında da yapışmadan
çalışabilme özelliği, dinamik dönüş kapasitesi
■ Sızdırmazlık sistemlerinde primer veya sekonder sızdırmazlık
elemanı olarak kullanılabilir

T

–40 … +110 °C

v

0,6 m/s

p

32 MPa

Mevcut Malzemeler

92 AU 21100, 94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları, araç
üstü hidrolik ekipmanlar, enjeksiyon
makinaları
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Merkel Kompakt Boğaz Sızdırmazlık Elemanı KI 320
Entegre destek halkası ve destek dudağına, yuvada eksenel
sabitleme özelliğine sahip olan ve dış çapında yuvaya daha
sıkı bir şekilde oturan Merkel kompakt boğaz sızdırmazlık
elemanıdır.
Ürünün avantajları:
■ ISO 5597'ye uygun olarak standart yuvalar için de kullanılabilen, ağır kullanım şartlarında kullanılabilen tek etkili boğaz
sızdırmazlık elemanı
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir
■ Yüksek basınçlar ve büyük akma boşluklarında kullanılabilir
■ Kompakt yüzeye basma kuvveti, yuva tabanı yüksek yüzey
pürüzlülüğüne uygundur
■ İlave sızdırmazlık dudağı tozların sistem içerisine girmesini
büyük ölçüde engellemektedir
■ Düşük dönüş kapasitesi, bu nedenle tek etkili toz keçeleriyle
birlikte kullanılması önerilir

0,5 m/s

p

50 MPa

Kullanım Alanları

İş makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler, destek silindirleri, teleskopik
silindirler

T

–30 … +110 °C

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

95 AU V142/POM PO202

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
tarım makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, enjeksiyon makinaları, standart
silindirler

Merkel Kompakt Boğaz Sızdırmazlık Elemanı KI 310
Simetrik profilli Merkel boğaz sızdırmazlık elemanıdır.
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v

94 AU 925

Primer sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan iki parçalı Merkel
ön basınç keçesidir. Merkel Syprim SM ön basınç keçesi temel
olarak sızdırmazlık sistemlerinde bir nutring (örn. Merkel Nutring
T 20) ile birlikte kullanılır.

Ürünün avantajları:
■ ISO 5597'ye uygun olarak standart yuvalar için de kullanılabilen tek etkili boğaz sızdırmazlık elemanıdır
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir
■ Kompakt yüzeye basma kuvveti, yuva tabanı yüksek yüzey
pürüzlülüğe uygun
■ Dar çaplı yuvalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır

–30 … +110 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Nutring Syprim SM

Ürünün avantajları:
■ Merkel Nutring Syprim SM özellikle sistem sızdırmazlık elemanı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır
■ Dar yapılı ön basınç keçesi
■ Ön basınç keçesiyle sekonder sızdırmazlık elemanı arasında
basınç meydan gelmez
■ Düşük sürtünmelidir
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ Aktif destek halkası sayesinde akmaya karşı emniyetlidir

T

T

–30 … +110 °C

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları,
direksiyon silindirleri, araç üstü hidrolik
ekipmanlar, enjeksiyon makinaları,
teleskopik silindirler

Merkel Omegat OMS-MR

T

–30 … +200 °C

PTFE sızdırmazlık elemanı ile bir O-Ring baskı ringinden oluşan
iki parçalı Merkel boğaz sızdırmazlık elemanıdır.

v

5,0 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
Özellikle sızdırmazlık sistemlerinde kullanılan boğaz sızdırmazlık elemanıdır.
■ Çok yüksek basınç dayanımı
■ İyi ısı iletimi
■ Akmaya karşı yüksek derecede emniyetlidir
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/70 FKM K655,
PTFE B602/70 NBR B276,
PTFE GM201/NBR

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, otomasyon
cihazları, tarım makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler, gemi hidroliği,
enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar
cihazları, haddehaneler

Merkel Omegat OMS-MR PR
Basınç tahliye özelliğine sahip PTFE sızdırmazlık elemanı ile elastomerden üretilmiş bir baskı ringinden oluşan, iki parçalı Merkel
boğaz sızdırmazlık elemanıdır. Patentli ürün tasarımı (Patent No:
DE 10117662 CI).
Ürünün avantajları:
■ Merkel Omegat OMS-MR serisinin yuvalarıyla uyumludur
■ Zorlu çalışma şartlarında (iki sızdırmazlık elemanı arasında
basınç oluşumu olmaz) sızdırmazlık sistemlerinin işletme
güvenliğinde artış
■ Sürekli uzun süreli davranışını koruması sayesinde sızdırmazlık sistemlerinin ömründe artış sağlar (minimum seviyeye inen
sürtünme ve aşınma sayesinde sızdırmazlık sisteminin yükü
azalır)

T

–30 … +100 °C

v

5,0 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/NBR, PTFE C104/NBR,
PTFE GM201/NBR

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
büyük silindirler, tarım makinaları, araç
üstü hidrolik ekipmanlar, presler, gemi
hidroliği, enjeksiyon makinaları, kumanda
ve ayar cihazları, haddehaneler

Merkel Omegat OMS-S

T

–30 … +100 °C

Bir profil sızdırmazlık elemanı ile baskı ringi olarak kullanılan kauçuktan üretilmiş iki parçalı Merkel rod sızdırmazlık elemanıdır.

v

5,0 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
■ Çok yüksek basınç dayanımı
■ Akmaya karşı yüksek derecede emniyetlidir
■ Devrilmeye karşı oldukça emniyetlidir
■ Kauçuktan yapılmış sızdırmazlık elemanı sayesinde yüksek
baskı kuvveti
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/NBR, PTFE GM201/NBR

Kullanım Alanları

Büyük silindirler, manipülatörler, presler,
gemi hidroliği, enjeksiyon makinaları,
baraj silindirleri, haddehaneler
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Merkel Omegat OMS-S PR
Basınç tahliye özelliğine sahip PTFE sızdırmazlık elemanı ile elastomerden üretilmiş bir baskı ringinden oluşan, iki parçalı Merkel
boğaz sızdırmazlık elemanıdır. Patentli ürün tasarımı (Patent No:
DE 10117662 CI).
Ürünün avantajları:
■ Merkel Omegat OMS-S serisinin yuvalarıyla uyumludur.
■ Zorlu çalışma şartlarında (iki sızdırmazlık elemanı arasında
basınç oluşumu olmaz) sızdırmazlık sistemlerinin işletme
güvenliğinde artış
■ Sürekli uzun süreli davranışını koruması sayesinde sızdırmazlık sistemlerinin ömründe artış sağlar (minimum seviyeye inen
sürtünme ve aşınma sayesinde sızdırmazlık sisteminin yükü
azalır)

v

5,0 m/s

p

40 MPa

PTFE B602/NBR, PTFE C104/NBR, PTFE
GM201/NBR

Kullanım Alanları

İş makinaları, büyük silindirler, presler,
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri,
haddehaneler

Asimetrik profilli, kısa sızdırmazlık dudağına, ilave destek dudağına sahip olan ve dış çapında yuvaya daha sıkı bir şekilde
oturan Merkel nutringdir.

T

–30 … +110 °C

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

95 AU V142

Kullanım Alanları

Teleskopik silindirler

Merkel Kompakt Boğaz Sızdırmazlık Elemanı TFMI
Sızdırmazlık elemanı ile baskı ringi olarak kullanılan bir
O-Ring'den oluşan iki parçalı Merkel boğaz sızdırmazlık
elemanıdır.
Ürünün avantajları:
■ Düşük basınçlı sistemler için tasarlanmış bir boğaz sızdırmazlık
elemanıdır
■ Düşük sürtünme
■ Düşük yuva yüksekliği

–30 … +100 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Nutring T 24

Ürünün avantajları:
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir
■ İlave sızdırmazlık dudağı tozların sistem içerisine girmesini
büyük ölçüde engellemektedir
■ Bilgi: Düşük dinamik dönüş kapasitesi, sızdırmazlık sistemleri
için uygun değildir

T

T

–30 … +100 °C

v

2,0 m/s

p

16 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE 177023/NBR

Merkel Nutring NI 150

T

–30 … +100 °C

Asimetrik profilli sızdırmazlık dudaklarına sahip Merkel
nutringdir.

v

0,5 m/s

p

10 MPa

Ürünün avantajları:
■ ISO 5597'ye uygun olarak standart yuvalar için de kullanılabilen tek etkili boğaz sızdırmazlık elemanı; özellikle bakım
onarım amaçlı ihtiyaçlarda kullanılmaktadır
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Mevcut Malzemeler

80 NBR 878

Kullanım Alanları

İş makinaları, tarım makinaları, mobil
hidrolik

Merkel Nutring NI 250
Asimetrik profilli sızdırmazlık dudaklarına sahip olan ve akma
boşluğuna karşı direnç için destek ringli olarak üretilen Merkel
nutringdir.
Ürünün avantajları:
■ Orta derecede yük taşıyan uygulamalar için tek etkili boğaz
sızdırmazlık elemanı, özellikle bakım onarım amaçlı ihtiyaçlarda kullanılmaktadır

0,5 m/s

p

25 MPa

Kullanım Alanları

Ekskavatör, iş makinaları, orman makinaları, özel silindirler

T

–30 … +100 °C

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR 878/POM

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, presler,
ağır iş makinaları,
kumanda ve ayar cihazları

Merkel Takım Keçeler ES, ESV
Boğaz sızdırmazlığında kullanılan çok parçalı Merkel takım
keçeleridir. Bir baskı elemanı, en az 3 manşet ve bir destek bileziğinden oluşur. Merkel takım keçeler 3 farklı tipte üretilir.

Tip B 3 ile 5 bezli manşete, kauçuk bir destek halkasına sahiptir
ve ayarlanamayan (glent baskısız) yuvalarda kullanılabilir.
Değişmeyen eksenel bir ön basınç oluşturur.

v

80 NBR 878/POM

Asimetrik profilli sızdırmazlık dudağına sahip, dinamik sızdırmazlık dudağında bez takviyeli ve akma boşluğuna karşı direnç
için destek ringli olarak üretilen Merkel nutringdir.

Tip A 3 ile 5 bezli manşete sahiptir ve ayarlanabilen (glent
baskılı) ve ayarlanamayan yuvalara monte edilebilir.

–30 … +100 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Nutring NI 400

Ürünün avantajları:
■ Orta derecede yük taşıyan uygulamalar için tek etkili boğaz
sızdırmazlık elemanı, özellikle bakım onarım amaçlı ihtiyaçlarda kullanılmaktadır

T

T

–30 … +140 °C

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

BI-FKM/85 FKM, BI-NBR/85 NBR

Kullanım Alanları

Demir çelik sektörü, presler, gemi hidroliği, hurda makasları, özel silindirler
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri

Tip C 2 ile 4 bezli manşete, bir kauçuk manşete sahiptir ve
ayarlanabilir (glent baskılı) ve ayarlanamaz yuvalarda kullanılabilir. Arttırılmış sızdırmazlık etkisi yaratır. Tip A ve Tip B açık
şekilde üretilebilir. Tip C temel olarak kapalı olarak üretilir.
Ürünün avantajları:
Ağır çalışma şartlarına uygun
■ Uzun ömürlüdür
■ Farklı kullanım durumlarına göre optimum şekilde uyarlanabilir
■ Kötü yüzeylerde bile belirli bir süre boyunca işlevini yapar
■ Kullanıma ve konstrüksiyona bağlı olarak kaçak ve sürtünme
davranışında sapmalar görülebilir
■
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Merkel Kompakt Boğaz Sızdırmazlık Elemanı S 8

T

–30 … +100 °C

Bez ve kauçuk karışımlı tek parçalı bir boğaz sızdırmazlık
elemanıdır.

v

0,5 m/s

p

25 MPa

Ürünün avantajları:
■ ISO 5597'ye uygun olarak standart yuvalar için de kullanılabilen kompakt boğaz sızdırmazlık elemanıdır
■ Kolayca monte edilebilir
■ Düşük basınçlı sistemlerde de mükemmel sızdırmazlık sağlar
■ Bez kısım sayesinde düşük sürtünmelidir

Mevcut Malzemeler

70 NBR B209

Kullanım Alanları

Mil sızdırmazlık uygulamaları, standart
silindirler, teleskopik silindirler, takım
tezgahları

Merkel Nutring 0214
Elastomer malzemeden üretilmiş ve tüm çalışan sızdırmazlık dudağı tarafında bez takviyesine sahip olan ve aktif destek halkalı
iki parçalı Merkel nutringdir.
Ürünün avantajları:
■ Bez takviyesi sayesinde düşük sürtünme
■ Geniş ölçü aralığı
■ Aktif destek halkası sayesinde akmaya karşı emniyetlidir
■ Düşük dönüş kapasitesi
(sızdırmazlık sistemleri için uygun değildir)
■ Eksenel olmayan yuvalara kolayca monte edilebilir
■ 100 mm çaptan itibaren

v

1,5 m/s

p

25/40 MPa

80 NBR B246/BI-NBR B4 B248/
PA 6.G200, 80 NBR B246/
BI-NBR B4 B248/POM PO202

Kullanım Alanları

Demir çelik sektörü, presler, gemi hidroliği, hurda makasları, özel silindirler
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri

Elastomer malzemeden üretilmiş ve çalışan sızdırmazlık dudağının bir kısmında bez takviyesine sahip olan ve aktif destek halkalı iki parçalı Merkel nutringdir. Merkel Nutring 0216 pnömatik
uygulamalar için de kullanılabilir.
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–30 … +100 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Nutring 0216

Ürünün avantajları:
■ Hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılan tek etkili boğaz sızdırmazlık elemanı
■ Bez kısım sayesinde düşük sürtünme
■ Geniş ölçü aralığı
■ Aktif destek halkası sayesinde akmaya karşı emniyetlidir
■ Düşük dönüş kapasitesi
(sızdırmazlık sistemleri için uygun değildir)
■ Eksenel olmayan yuvalara kolayca monte edilebilir
■ 100 mm çaptan itibaren

T

T

–30 … +100 °C

v

1,5 m/s

p

25/40 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR B246/BI-NBR B4 B248/
PA 6.G200, 80 NBR B246/
BI-NBR B4 B248/POM PO202

Kullanım Alanları

Pnömatik uygulamalar

Merkel V-Packing V 1000 Takım Keçeler
Merkel V-Packing takım keçeler, boğaz sızdırmazlığında ve özel
durumlarda piston sızdırmazlığında da kullanılabilir. Sağlam
yapıları dolayısıyla, ağır hizmetlerde kullanılan ağır ve yatay
durumdaki presler için, özellikle de pistonlarda büyük eksenel
kuvvetlerin oluştuğu uygulamalara çok uygundur. V-Packing
takım keçeler, boğazlar veya pistonlardaki aşınma sebebiyle
artık sorunsuz bir şekilde çalıştırılamaz hale geldiklerinde bile
sorunusuz kullanılabilir. Bez takviyeli basınç ve destek halkasıyla
birlikte V-Packing takım keçeler, tekrar sıkma özelliklerinin iyi
olması ve sağlam yapıları sayesinde ağır hidrolik uygulamalarında kullanılırlar. V-packing takım keçeler, 400 mm nominal
çapa kadar açık olarak üretilirler.Daha büyük çap değerlerinde
halkalar bir miktar uzun üretilir ve montaj sırasında uygun ölçüye
getirilmelidir. İstek üzerine ucu açık da sevk edilebilir. Ürünün
tipi, sıvı veya sıcaklıkla ilgili hiçbir bilgi verilmemesi halinde
normal tip B/B olarak sevk edilir.

T

–30 … +100 °C

Mevcut Malzemeler

BI-NR B5A151 (B/A),
BI-NR B5B210 (B/B)

Kullanım Alanları

Demir çelik sektörü, manipülatörler,
hurda presleri, ağır makina sanayi
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Piston Sızdırmazlık Elemanları Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Kompakt Sızdırmazlık Elemanı Simko 300
İki parçalı Merkel kompakt sızdırmazlık elemanı Simko 300,
gelişmiş sızdırmazlık profiline sahip bir sızdırmazlık elemanından ve ön basınç oluşturmak için kullanılan bir baskı ringinden
oluşur.
Ürünün avantajları:
■ Çift etkili Merkel piston sızdırmazlık elemanı
■ İyi derecede statik ve dinamik sızdırmazlık özelliği
■ Düşük sürtünme, düşük kayma hızlarında da yapışmadan
çalışabilme özelliği
■ Dikdörtgen kesitli baskı ringi, yuvada dönmeyi ve devrilmeyi
engellemektedir
■ ISO 7425'e uygun standart yuvalara uygun
■ Düşük eksenel yuva yüksekliği

T

–30 … +100 °C

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

98 AU 928/72 NBR 872,
98 AU 928/80 NBR 709

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları, araç
üstü hidrolik ekipmanlar, enjeksiyon
makinaları

Merkel Omegat OMK-MR

T

–30 … +200 °C

PTFE sızdırmazlık elemanı ile bir O-Ring baskı ringinden oluşan
iki parçalı Merkel boğaz sızdırmazlık elemanıdır.

v

5,0 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
Merkel Omegat OMK-MR çift etkili pistonlarda kullanılmaktadır.
Basınç dengeleyici kanallar, ani basınç değişimleri ortaya çıktığında etkili olmaktadır.
■ Çok yüksek basınç dayanımı ve sertlik
■ İyi ısı iletimi
■ Akmaya karşı son derece emniyetli
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/70 FKM K655,
PTFE B602/70 NBR B276,
PTFE GM201/70 NBR B276

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, otomasyon
cihazları, tarım makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler, gemi hidroliği,
enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar
cihazları, haddehaneler

Merkel Omegat OMK-E

T

–30 … +200 °C

PTFE sızdırmazlık elemanı ile bir O-Ring baskı ringinden oluşan
iki parçalı Merkel boğaz sızdırmazlık elemanıdır.

v

5,0 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
Merkel Omegat OMK-E tek tesirli pistonlarda kullanılabilir,
ISO 7425/1'e göre standart yuvalar için de uygundur. Rod
çapı ISO 3320'ye uygundur.
■ Çok yüksek basınç dayanımı ve sertlik
■ İyi ısı iletimi
■ Akmaya karşı son derece emniyetli
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)

28

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/70 FKM K655,
PTFE B602/70 NBR B276,
PTFE GM201/70 NBR B276

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, otomasyon
cihazları, tarım makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler, gemi hidroliği,
enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar
cihazları, haddehaneler

Merkel Omegat OMK-S
PTFE sızdırmazlık elemanı ile kauçuk baskı elemanından oluşan
iki parçalı Merkel boğaz sızdırmazlık elemanıdır. Bu Merkel sızdırmazlık elemanı ağır hidrolik uygulamalar için tasarlanmıştır.
Ürünün avantajları:
Merkel Omegat OMK-S çift tesirli pistonlarda kullanılabilir ve
özellikle büyük çaplı sistemler için tasarlanmıştır.
■ Çok yüksek basınç dayanımı
■ Devrilmeye karşı oldukça emniyetlidir
■ Akmaya karşı son derece emniyetlidir
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ İyi ısı iletimi
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)
■ Kauçuktan yapılmış sızdırmazlık elemanı sayesinde yüksek
baskı kuvveti

T

–30 … +100 °C

v

5,0 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/80 NBR B246,
PTFE GM201/80 NBR B246

Kullanım Alanları

Büyük silindirler, manipülatörler, presler,
gemi hidroliği, enjeksiyon makinaları,
baraj silindirleri, haddehaneler

Merkel Omegat OMK-ES

T

–30 … +100 °C

PTFE sızdırmazlık elemanı ile kauçuk baskı elemanından oluşan
iki parçalı Merkel piston sızdırmazlık elemanıdır.

v

5,0 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
Merkel Omegat OMK-ES tek tesirli pistonlarda kullanılabilir.
Merkel Omegat OMK-ES özellikle büyük çaplar ve ağır hidrolik
uygulamalar için tasarlanmıştır.
■ Çok yüksek basınç dayanımı
■ Devrilmeye karşı oldukça emniyetlidir
■ Akmaya karşı son derece emniyetlidir
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ İyi ısı iletimi
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)
■ Kauçuktan yapılmış sızdırmazlık elemanı sayesinde yüksek
baskı kuvveti

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/80 NBR B246,
PTFE GM201/80 NBR B246

Kullanım Alanları

Manipülatörler, presler, gemi hidroliği,
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri,
haddehaneler

Merkel Nutring NA 300

T

–30 … +110 °C

Asimetrik profilli, kısa dış dudağa sahip olan ve iç çapında yuvaya daha sıkı bir şekilde oturan Merkel nutringdir.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
ISO 5597'ye göre standart yuvalar için tasarlanmış tek etkili
piston sızdırmazlık elemanıdır.
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir

Mevcut Malzemeler

94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, presler,
destek silindirleri
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Merkel Nutring T 18

T

–30 … +110 °C

Entegre destek halkalı, basınç tahliye kanallı, asimetrik profil,
kısa dış dudak ve sıkı oturan iç dudağa sahip Merkel nutringdir.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
ISO 5597'ye uygun olarak standart yuvalar için tasarlanmış
tek etkili piston sızdırmazlık elemanıdır.
■ Çok iyi statik ve dinamik sızdırmazlık özelliğine sahiptir
■ Akmaya karşı yüksek derecede emniyetli (destek halkası)
■ "Sırt sırta" takılarak çift etkili pistonlarda kullanılabilir
■ Yüksel fonksiyonel güvenlik
■ Dinamik çekme basıncına karşı tahliye kanalları

Mevcut Malzemeler

95 AU V142/POM PO202

Kullanım Alanları

İş makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, hurda presleri

Merkel Kompakt Piston Sızdırmazlık Elemanı L 43
L 43 Merkel kompakt piston sızdırmazlık elemanı, bir sızdırmazlık elemanı, iki destek halkası ve iki adet yataklama olmak üzere
5 parçadan oluşmaktadır.
Ürünün avantajları:
Merkel kompakt piston sızdırmazlık elemanı L 43 çift tesirli
pistonlarda kullanılmaktadır. Entegre yataklama elemanları
sayesinde yataklama görevi de görür.
■ Radyal sızdırmazlık aralığında ekstrüzyon olmaz
■ Ani basınç değişimleri için uygundur
■ Devrilmeye karşı emniyetlidir.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

78 NBR B281/97 TPE TP113/PA 6.501

Kullanım Alanları

İş makinaları, tarım makinaları, araç üstü
hidrolik ekipmanlar, standart silindirler

Dört parçalı Merkel kompakt piston sızdırmazlık elemanı L 27
bir baskı elemanı (NBR), iki adet aktif destek halkası (POM) ve
PTFE-Bronz malzemeden üretilmiş bir sızdırmazlık elemanından
oluşur.
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–30 … +100 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Kompakt Piston Sızdırmazlık Elemanı L 27

Ürünün avantajları:
Merkel kompakt piston sızdırmazlık elemanı L 27 çift etkili pistonlarda kullanılmaktadır. Aktif destek halkaları geniş çalışma boşluklarında bile akmaya karşı yüksek derecede koruma sağlar.
■ Büyük radyal boşlukları kapatır
■ Yüksek basınçlarda da akmaya karşı son derece emniyetlidir
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)
■ Kauçuktan yapılmış sızdırmazlık elemanı sayesinde yüksek
baskı kuvveti

T

T

–30 … +100 °C

v

1,5 m/s

p

50 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/85 NBR B203/
POM PO202, PTFE B602/
85 NBR B247/POM PO202

Kullanım Alanları

Ekskavatör, iş makinaları, presler, enjeksiyon makinaları

Merkel Kompakt Sızdırmazlık Elemanı Simko 320 X2
Üç parçalı Merkel Kompakt Sızdırmazlık Elemanı Simko 320 X2
bez takviyeli elastomer sızdırmazlık elemanı ve iki yataklama
elemanından oluşur.
Yeni konstrüksiyonlar için daha modern tipleri kullanmanızı
tavsiye ederiz.
Ürünün avantajları:
Entegre yataklama elemanlarına sahip çift etkili Merkel piston
sızdırmazlık elemanıdır.

0,5 m/s

p

40 MPa

Kullanım Alanları

İş makinaları, tarım makinaları, araç üstü
hidrolik ekipmanlar, standart silindirler

T

–30 … +100 °C

v

2,0 m/s

p

16 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE 177023/NBR

Kullanım Alanları

Araç üstü hidrolik ekipmanlar, standart
silindirler

Merkel Kompakt Piston Sızdırmazlık Elemanı T 19
Üç parçalı Merkel kompakt sızdırmazlık elemanı T 19, iki adet
yataklama elemanı (POM) ve poliüretandan üretilmiş bir sızdırmazlık elemanından oluşmaktadır.
Yeni konstrüksiyonlar için daha modern tipleri kullanmanızı
tavsiye ederiz.

T

–30 … +110 °C

v

0,5 m/s

p

21 MPa

Mevcut Malzemeler

95 AU V142

Kullanım Alanları

Tarım makinaları, standart silindirler

Merkel Nutring NA 150
Asimetrik profilli sızdırmazlık dudaklarına sahip Merkel nutringdir.
Yeni konstrüksiyonlar için daha modern tipleri kullanmanızı
tavsiye ederiz.
Ürünün avantajları:
Tek etkili piston sızdırmazlık elemanıdır, özellikle bakım onarım
amaçlı ihtiyaçlarda kullanılmaktadır.

v

80 NBR 878/PA

İki parçalı Merkel piston sızdırmazlık elemanı TFMA, sızdırmazlık elemanı ile baskı ringi olarak kullanılan bir
O-Ring'den oluşmaktadır.

Ürünün avantajları:
Merkel kompakt sızdırmazlık elemanı T 19 çift etkili pistonlarda
kullanılmaktadır ve esas olarak ISO 6547'ye uygun yuvalarda
kullanılmaktadır.
■ İyi yataklama özelliği
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır
■ Kolay montaj
■ Dar yapı

–30 … +100 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Kompakt Piston Sızdırmazlık Elemanı TFMA

Ürünün avantajları:
Düşük basınçlı sistemlerde kullanılabilen ve aşağıdaki özelliklere
sahip çift etkili piston sızdırmazlık elemanıdır:
■ Düşük sürtünme
■ Düşük yuva yüksekliği

T

T

–30 … +100 °C

v

0,5 m/s

p

10 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR 878

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
tarım makinaları
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Merkel Nutring NA 250
Asimetrik profilli sızdırmazlık dudaklarına sahip olan ve akma
boşluğuna karşı direnç için destek ringli olarak üretilen Merkel
nutringdir.
Yeni konstrüksiyonlar için daha modern tipleri kullanmanızı
tavsiye ederiz.
Ürünün avantajları:
Orta dereceli çalışma koşulları için uygun, tek etkili piston sızdırmazlık elemanıdır, özellikle bakım onarım amaçlı ihtiyaçlarda
kullanılmaktadır.

–30 … +100 °C

v

0,5 m/s

p

25 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR 878/POM

Kullanım Alanları

Ekskavatör, İş makinaları, orman makinaları, standart silindirler

Merkel Nutring NA 400
Asimetrik profilli dinamik sızdırmazlık dudağında bez takviyeli
ve akma boşluğuna karşı direnç için destek ringli olarak üretilen
Merkel nutringdir.
Yeni konstrüksiyonlar için daha modern tipleri kullanmanızı
tavsiye ederiz.
Ürünün avantajları:
Orta dereceli çalışma koşulları için uygun, tek etkili piston sızdırmazlık elemanıdır, özellikle bakım onarım amaçlı ihtiyaçlarda
kullanılmaktadır.

T

T

–30 … +100 °C

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR 878/POM

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
mobil hidrolik uygulamalar, presler

Merkel Takım Keçeler EK, EKV

T

–30 … +140 °C

Bir basınç destek halkası, bir veya iki adet manşet ve bir destek
bileziğinden oluşan çok parçalı Merkel takım keçeleridir.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
Genellikle eski sistemlerde bakım onarım amaçlı uygulamalarda
kullanılan takım keçelerdir. Merkel takım keçeler EK, EKV tek
etkili pistonlarda veya "sırt sırta" takılarak çift etkili pistonlarda
kullanılabilir.
■ Ağır çalışma koşullarına uygundur
■ Uzun ömürlüdür
■ Farklı kullanım durumlarına göre optimum şekilde uyarlanabilir
■ Kötü yüzeylerde bile belirli bir süre boyunca işlevini yapar
■ Tozdan etkilenmezler
■ Kullanıma ve konstrüksiyona bağlı olarak kaçak ve sürtünme
davranışında sapmalar görülebilir
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Mevcut Malzemeler

BI-FKM/85 FKM, BI-NBR/85 NBR

Kullanım Alanları

Demir çelik sektörü, presler, gemi
hidroliği, hurda presleri, özel silindirler,
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri

Merkel Omegat OMKU-MR
Poliüretan sızdırmazlık elemanı ve O-Ring baskı ringinden oluşan, iki parçalı sızdırmazlık elemanıdır. Çift etkili pistonlarda kullanılmaktadır. Basınç dengeleyici kanallar, ani basınç değişimleri
ortaya çıktığında etkili olmaktadır.

v

5,0 m/s

p

26 MPa

Poliüretan

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, otomasyon
cihazları, tarım makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler, gemi hidroliği,
enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar
cihazları, haddehaneler

Poliüretan sızdırmazlık elemanı ve O-Ring baskı ringinden
oluşan, tek etkili pistonlarda kullanılan, iki parçalı sızdırmazlık
elemanıdır.

T

–30 … +100 °C

v

5,0 m/s

p

16 MPa

Mevcut Malzemeler

Poliüretan

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, otomasyon
cihazları, tarım makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler, gemi hidroliği,
enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar
cihazları, haddehaneler

Merkel Nutring Piston Sızdırmazlık Elemanı 0215
Çalışan sızdırmazlık dudağı tarafında sızdırmazlık kenarının
üzerine kadar bez takviyeli ve bir adet aktif destek halkasında
oluşan iki parçalı Merkel piston sızdırmazlık elemanıdır.

T

–30 … +100 °C

v

1,5 m/s

p

25/40 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR B246/BI-NBR B4 B248/
PA 6.G200, 80 NBR B246/
BI-NBR B4 B248/POM PO202

Kullanım Alanları

Demir çelik sektörü, pnömatik silindirler,
presler, gemi hidroliği, hurda presleri,
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri

Merkel Nutring Piston Sızdırmazlık Elemanı 0217
Elastomerden yapılmış sızdırmazlık kenarlı, çalışan sızdırmazlık
dudağı tarafında bez takviyeli ve bir aktif destek halkasından
oluşan, iki parçalı Merkel piston sızdırmazlık elemanıdır.
Ürünün avantajları:
Hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılan tek etkili piston
sızdırmazlık elemanıdır.
■ Bez takviyesi sayesinde düşük sürtünme
■ Geniş ölçü aralığı
■ Aktif destek halkası sayesinde akmaya karşı emniyetlidir

–30 … +100 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Omegat OMKU-E

Ürünün avantajları:
Hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılan tek etkili piston
sızdırmazlık elemanıdır.
■ Bez takviyesi sayesinde düşük sürtünme
■ Geniş ölçü aralığı
■ Aktif destek halkası sayesinde akmaya karşı emniyetlidir

T

T

–30 … +100 °C

v

1,5 m/s

p

25/40 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR B246/BI-NBR B4 B248/
PA 6.G200, 80 NBR B246/
BI-NBR B4 B248/POM PO202

Kullanım Alanları

Pnömatik uygulamalar
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Merkel Kompakt Piston Sızdırmazlık Elemanı HDP 330

T

–30 … +100 °C

Kesikli polyamid sızdırmazlık elemanı ile elastomer baskı ringinden oluşan iki parçalı piston sızdırmazlık elemanıdır.

v

0,8 m/s

p

60 MPa

Ürünün avantajları:
■ Polyamid sızdırmazlık elemanının aşırı sert yapısı sayesinde
malzemede akma oluşmaz
■ Çok yüksek aşınma dayanımına sahiptir
■ Kesikli yapı, kolay montaj sağlamaktadır
■ Diğer sızdırmazlık elemanlarına kıyasla, kısmen yüksek yüzey
pürüzlülüğünde kullanılabilir
■ Dikdörtgen baskı elemanı eşit derecede yüksek ön gerilme
kuvveti oluşturur ve yuvada devrilmeye karşı oldukça yüksek
emniyet sağlar
■ Yuvalar tercihen ISO 7425-1'e uygun olmalıdır
■ PTFE piston sızdırmazlık elemanlarına benzer dinamik ve statik
sızdırmazlık özelliği

Mevcut Malzemeler

PA 4112/70 NBR 177605

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları

Toz Keçeleri Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Toz Keçesi P 6
Destek kanallı tek etkili elastomer toz keçesi.
Ürünün avantajları:
Esas olarak büyük çaplarda kullanılan NBR toz keçesidir.
■ Dış çapta sıkı bir şekilde oturur
■ Çok iyi sıyırma özelliği
■ Geniş bir sıcaklık aralığı içinde kullanılabilir
■ Yuvada dönmez ve sızdırmazlık elemanı ve sıyırıcı arasında
basınç artışı oluşmaz

T

–30 … +200 °C

v

2,0 m/s

Mevcut Malzemeler

85 FKM K664, 85 NBR B247

Kullanım Alanları

Presler, baraj hidroliği, haddehaneler

Merkel Toz Keçesi PU 5

T

–30 … +110 °C

İlave statik sızdırmazlık dudağı ve destek kanallı toz keçesidir,
sıyırıcı dudağının kenarı yuvarlatılmıştır.

v

2,0 m/s

Ürünün avantajları:
ISO 6195 Tip A'ya uygun standart yuvalarda tek etkili toz
keçesidir.
■ İlave statik sızdırmazlık dudağı toz ve suların girmesini
engeller
■ Yuvarlatılmış sıyırma dudağı tozu çok iyi sıyırır ve rod üzerinde yağ filmi oluşumu sağlar, bu sayede düşük sürtünme
özelliği gösterir ve çalışma ömrü artar
■ Toz keçesi iç dudağındaki kanal, yuvada devrilmeyi engeller,
ayrıca toz keçesi ile sızdırmazlık elemanı arasında basınç
oluşumunu ortadan kaldırır
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Mevcut Malzemeler

95 AU V149

Kullanım Alanları

Madencilik, iş makinaları, taşıma ve
istif makinaları, hidrolik platform, tarım
makinaları, araç üstü hidrolik ekipmanlar,
presler, enjeksiyon makinaları, destek
silindirleri, teleskopik silindirler

Merkel Toz Keçesi PU 6
Dış çapta ilave bir statik sızdırmazlık dudağına sahip tek etkili
PU toz keçesidir.
Ürünün avantajları:
İç dudakta destek kanallarına sahiptir ve sıyırıcı dudaklar yuvarlatılmıştır.
■ Dış çap üzerinden toz ve suların girmesi engellenir
■ Tozu çok iyi bir şekilde sıyırır
■ Rod üzerinde yağ filmi oluşumu sağlar
■ Devrilme olmaz ve sızdırmazlık elemanı ile toz keçesi arasında ara basınç oluşmaz
■ Aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır

Ø < 70

T

–30 … +110 °C

v

2,0 m/s

Ø >70

Mevcut Malzemeler

95 AU V149

Kullanım Alanları

Madencilik, iş makinaları, presler, enjeksiyon makinaları, destek silindirleri

Merkel Nutring Dudaklı Toz Keçesi PRW 1

T

–30 … +110 °C

Merkel nutring dudaklı toz keçesi PRW 1 basınç tahliye özelliği
ile özel sızdırmazlık ve sıyırıcı dudak geometrisine sahiptir.

v

1,0 m/s

Ürünün avantajları:
ISO 6195 Tip A'ya uygun yuvalar için tasarlanmış nutring
dudaklı toz keçesidir.
■ Patentli entegre basınç tahliye özelliği sayesinde toz keçesi ile
boğaz sızdırmazlık elemanı arasında ara basınç oluşmaz
■ Kesilmiş sızdırmazlık kenarlı dinamik sızdırmazlık dudağı
sayesinde sistemin sızdırmazlık özelliğini arttırır
■ Sıyırıcı dudak, tozu mükemmel bir şekilde sıyırır
■ Toz ve suyun girmesine karşı ilave güvenlik önlemi olarak
statik sızdırmazlık dudağına sahiptir

Mevcut Malzemeler

92 AU 21100, 94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları, araç
üstü hidrolik ekipmanlar, destek silindirleri

Merkel Toz Keçesi AUAS
Saclı toz keçesidir, keskin kenarlı bir sıyırıcı dudağa sahiptir.
Ürünün avantajları:
ISO 6195 Tip B'ye uygun olarak standart yuvalar için de
kullanılabilen, silindir içine toz girmesini engelleyen tek etkili toz
keçesidir.
■ Yuvaya sıkı bir şekilde oturur (pres geçme)
■ Rod ve toz keçesi yuvası arasında kir birikimine yol açan yuva
boşluğu olmaması sebebiyle güvenlidir
■ Sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi arasında ara basınç
oluşmaz
■ Yuva eksenel olarak açıktır ve kolayca işlenebilir

T

–30 … +110 °C

v

2,0 m/s

Mevcut Malzemeler

94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları, araç
üstü hidrolik ekipmanlar, presler, destek
silindirleri
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Merkel Toz Keçesi AUAS R

T

–30 … +110 °C

Saclı toz keçesidir, sıyırma dudağı hafifçe yuvarlatılmış şekilde
çıkıntılıdır.

v

2,0 m/s

Ürünün avantajları:
ISO 6195 Tip B'ye uygun olarak standart yuvalar için de
kullanılabilen, silindir içine toz girmesini engelleyen tek etkili toz
keçesidir.
■ Yuvaya sıkı bir şekilde oturur (pres geçme)
■ Rod ve toz keçesi yuvası arasında kir birikimine yol açan yuva
boşluğu olmaması sebebiyle güvenlidir
■ Sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi arasında ara basınç
oluşmaz
■ Yuva eksenel olarak açıktır ve kolayca işlenebilir
Radyüslü sıyırma dudağı tozu mükemmel bir şekilde sıyırır ve
rod üzerinde de yağ filmi oluşumu sağlar, bu sayede tüm sistemin sürtünme davranışı, sızdırmazlık özelliği ve ömrü iyileştirilir.

Mevcut Malzemeler

94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları, araç
üstü hidrolik ekipmanlar, presler, destek
silindirleri

Merkel Toz Keçesi AUPS
Saclı toz keçesidir, sıyırıcı dudak yuvayla aynı hizadadır.
Ürünün avantajları:
ISO 6195 Tip B'ye uygun standart yuvalar için de kullanılabilen,
silindir içine toz girmesini engelleyen ve özellikle osilasyon hareketi olan uygulamalarda kullanılabilen tek etkili toz keçeleridir.
■ Yuvaya sıkı bir şekilde oturur (pres geçme), osilasyon hareketlerinde (pim uygulaması) mil ile birlikte dönmez
■ Osilasyonlu yataklar sorunsuzca tekrar yağlanabilir, dudak
hafif bir basınçta açılır, eski gres dışarı atılır
■ Düşük eksenel montaj yüksekliği, sıyırıcı dudak çıkıntı oluşturmaz
■ Yuva eksenel olarak açıktır ve kolayca işlenebilir

v

2,0 m/s

94 AU 925

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları,
araç üstü hidrolik ekipmanlar, osilasyon
sızdırmazlığı (pim uygulamları), destek
silindirleri

Merkel nutring dudaklı toz keçesi P 8 içeri doğru bir nutringin
sıyırma işlevini ve dışarı doğru tozlanmaya karşı sıyırma işlevi
yapar.
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–30 … +110 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Nutring Dudaklı Toz Keçesi P 8

Ürünün avantajları:
■ Toza karşı yüksek sıyırma etkisi
■ Rod üzerinde oluşan yağ filmine karşı çok iyi sızdırmazlık
sağlar
■ Aşınmaya dayanıklıdır

T

T

–30 … +100 °C

v

1,0 m/s

Mevcut Malzemeler

85 NBR B247, 90 NBR 109

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, presler,
enjeksiyon makinaları

Merkel Nutring Dudaklı Toz Keçesi P 9

T

–30 … +100 °C

Elastomerden üretilmiş nutring dudaklı toz keçesidir, özellikle
büyük çaplar için uygundur.

v

1,0 m/s

Ürünün avantajları:
Merkel nutring dudaklı toz keçesi P 9 içeri bir nutringin sızdırma
işlevini ve dışarı doğru tozlanmaya karşı sıyırma etkisini uygular.
■ Ara ölçüler kalıp olmaksızın üretilebilir
■ Toza karşı yüksek sıyırma etkisi
■ Rod üzerinde oluşan yağ filmine karşı çok iyi sızdırmazlık
sağlar
■ Aşınmaya dayanıklıdır

Mevcut Malzemeler

85 NBR B247

Kullanım Alanları

Presler, enjeksiyon makinaları,
büyük standart silindirler

Merkel Nutring Dudaklı Toz Keçesi PU 11

T

–30 … +110 °C

Özel geometrili sıyırıcı dudaklıdır (nutring dudaklı toz keçesi);
sıyırıcı dudağı yuvarlatılmıştır.

v

1,0 m/s

Ürünün avantajları:
Sistem sızdırmazlığında iyileştirme yapan toz keçesidir; ölçüler
ISO 6195 Tip C'ye göre standart yuvalara uygundur.
■ İçe bakan sızdırmazlık dudakları bir nutringin işlevini yerine
getirir
■ Yuvarlatılmış sıyırıcı dudak, tozu iyi bir şekilde sıyırır ve rod
üzerinde artık yağ filmi oluşturur
■ Tüm sistemin sızdırmazlık özelliği, ömrü ve sürtünme davranışı
olumlu yönde etkilenir
Merkel toz keçesi PU 11 1,6 MPa'a kadar basınç değerlerini
karşılayabilir. Oluşabilecek daha yüksek basınç değerleri için,
sızdırmazlık elemanı ve toz keçesinin arasına bir basınç tahliye
deliği açılmasını tavsiye ederiz.

Mevcut Malzemeler

95 AU V142

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, enjeksiyon
makinaları, standart silindirler

Merkel Toz Keçesi PT 1

T

–30 … +200 °C

Merkel toz keçesi PT 1 sızdırmazlık ve toz keçesi kenarına sahip
bir PTFE profil elemanı ile iki adet O-Ring baskı elemanından
oluşur.

v

5,0 m/s

Ürünün avantajları:
Toplam sızdırmazlığı iyileştirmek için kullanılan toz keçesidir.
Merkel toz keçesi PT 1 tercihen boğaz sızdırmazlık elemanlarımız
Merkel Omegat OMS-MR, Merkel boğaz sızdırmazlık elemanı
T 20 veya Merkel nutring LF 300 ile birlikte kullanılır.
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)
■ İşletme sırasında mükemmel ayarlanabilirlik ve konumlanabilirlik sağlar
■ İstek üzerine kısa strok ve yüksek frekansa uygun farklı malzemelerden üretilebilir
■ Yüksel fonksiyonel güvenlik, kısa süreyle tam çalışma basıncına
dayanıklıdır
Bir basınç tahliye deliği kullanılmasını tavsiye ederiz. İyi bir dönüş
sıyırma özelliğine sahip sızdırmazlık elemanları kullanıldığında
basınç tahliyesi gerekmez. Dönüş sıyırma kapasitesi yeterli olmayan sızdırmazlık elemanları (Örn. Merkel kompakt sızdırmazlık
elemanı NI 300, KI 310 ve KI 320) ile birlikte kullanıldığında toz
keçesinden önce bir basınç tahliye deliği açılması her koşulda
gereklidir.

Mevcut Malzemeler

PTFE B602/FKM, PTFE B602/NBR,
PTFE GM201/FKM, PTFE GM201/NBR

Kullanım Alanları

Taşıma ve istif makinaları, büyük silindirler, otomasyon cihazları, tarım makinaları, presler, enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar cihazları, haddehaneler
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Merkel Toz Keçesi PT 2
Merkel toz keçesi PT 2 bir sızdırmazlık ve bir de toz keçesi kenarına sahip bir PTFE profil elemanı ile iki adet
O-Ring baskı elemanından oluşmaktadır.
Ürünün avantajları:
Toplam sistem sızdırmazlığını iyileştirmek için kullanılan toz keçesidir. Merkel toz keçesi PT 2 esas olarak boğaz sızdırmazlık
elemanı Merkel Omegat OMS-S ile birlikte kullanılır. Sızdırmazlık elemanı ve toz keçesinin arasına bir basınç tahliye deliği
açılmalıdır.
■ İşletme sırasında mükemmel ayarlanabilirlik ve konumlanabilirlik sağlar
■ Düşük sürtünme, yapışmaz (stick-slip)
■ İstek üzerine kısa strok ve yüksek frekansa uygun farklı malzemelerden üretilebilir
■ Özellike büyük çaplar için uygundur

T

–30 … +200 °C

v

5,0 m/s

Mevcut Malzemeler

PTFE B602 / 70 NBR B276 ,
70 FKM K655

Kullanım Alanları

Presler, enjeksiyon makinaları,
baraj silindirleri, haddehaneler

Merkel Toz Keçesi AS
Sıyırıcı dudağı çıkıntılı saclı toz keçesidir.

T

–30 … +100 °C

v

2,0 m/s

Ürünün avantajları:
ISO 6195 Tip B'ye uygun standart yuvalar için kullanılabilen,
silindir içine toz girmesini engelleyen tek etkili toz keçeleridir.
Mevcut Malzemeler

88 NBR

Kullanım Alanları

Standart silindirler

Merkel Toz Keçesi ASOB
Sac takviyesiz, çıkıntılı sıyırıcı dudağa sahip toz keçeleridir.

T

–30 … +100 °C

v

2,0 m/s

Ürünün avantajları:
Silindir içine toz girmesini engelleyen tek etkili toz keçeleridir.
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Mevcut Malzemeler

88 NBR 101

Kullanım Alanları

Standart silindirler

Yataklama Elemanları Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Yataklama Elemanı Guivex SBK

T

–40 … +120 °C

Guivex SBK fenolik reçineden üretilmiş özel profilli bir yataklama elemanıdır. Patentli üründür (Patent No: PCT/EP95/03874).
Ürünün avantajları:
Merkel SBK yataklama elemanları klasik yataklama bantlarına/
elemanlarına göre bariz avantajlar sunmaktadır; ISO 10766'ya
göre standart yuvalar için uygundur.
■ Mevcut SB ve SF tiplerinin yuvalarıyla uyumludur
■ Yüksek radyal yük dayanımı
■ Yüklerin eşit şekilde dağılımı sayesinde yataklama uzunluğundan azami oranda faydalanılır
■ Yataklama elemanı ile rod arasındaki temas bölgesindeki optimum yük dağılımı sayesinde yağın taşınması iyileştirilmiştir
■ Azaltılmış yapışma özelliği
■ Kısa yataklama mesafelerinde mükemmel kayma davranışı
(yapışma olmaz)

Mevcut Malzemeler

HGW HG517, HGW HG650

Kullanım Alanları

Rodu eğmeye zorlayan uzun stroklu
silindir, mobil hidrolik,
ağır hidrolik uygulamalar

Merkel Yataklama Elemanı Guivex KBK

T

–40 … +120 °C

Merkele Guivex KBK fenolik reçineden üretilmiş özel profilli
piston yataklama elemanıdır. Patentli üründür (Patent No: PCT/
EP95/03874).
Ürünün avantajları:
Merkel KBK yataklama elemanları klasik yataklama bantlarına/
elemanlarına göre bariz avantajlar sunmaktadır; ISO 10766'ya
göre standart yuvalar için de uygundur.
■ Mevcut KB ve KF modellerinin yuvalarına uyumludur
■ Yüksek radyal yük dayanımı
■ Yüklerin eşit şekilde dağılımı sayesinde yataklama uzunluğundan azami oranda faydalanılır
■ Yataklama elemanı ile silindir temas bölgesindeki optimum yük
dağılımı sayesinde yağın taşınması iyileştirilmiştir
■ Azaltılmış yapışma özelliği
■ Kısa yataklama mesafelerinde mükemmel kayma davranışı
(yapışma olmaz)

Mevcut Malzemeler

HGW HG517, HGW HG650

Kullanım Alanları

Rodu eğmeye zorlayan uzun stroklu
silindir, mobil hidrolik, ağır hidrolik
uygulamalar
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Merkel Yataklama Elemanı SB

T

–40 … +120 °C

Merkel boğaz yataklama elemanı SB fenolik reçineden
üretilmiştir.
Ürünün avantajları:
ISO 10766'ya göre standart yuvalar için uygundur.
■ Metal/fenolik reçine malzeme kombinasyonu "aşınma"yı önler
■ Yüksek yük taşıma kapasitesi, kırılma sınırına kadar elastik
davranış gösterir
■ Pahlı köşeler yuvada köşelerin ezilmesini engeller
■ Kolayca monte edilebilmektedir (d ≤300)

Mevcut Malzemeler

HGW HG517, HGW HG600

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları,
araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler,
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri,
destek silindirleri

Merkel Yataklama Elemanı KB

T

–40 … +120 °C

Merkel çubuklar yataklama elemanı KB fenolik malzemeden
üretilmiştir.
Ürünün avantajları:
ISO 10766'ya göre standart yuvalar için de uygundur.
■ Metal/fenolik reçine malzeme kombinasyonu "aşınma"yı önler
■ Yüksek yük taşıma kapasitesi, kırılma sınırına kadar elastik
davranış gösterir
■ Pahlı köşeler yuvada köşelerin ezilmesini engeller
■ Kolayca monte edilebilmektedir (d ≤300)

Mevcut Malzemeler

HGW HG517, HGW HG600

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
hidrolik platform, tarım makinaları,
araç üstü hidrolik ekipmanlar, presler,
enjeksiyon makinaları, baraj silindirleri,
destek silindirleri

Merkel Yataklama Elemanı FRI

T

–30 … +100 °C

Merkel yataklama elemanı FRI kesikli olup polmayid malzemeden üretilmiştir.

v

1,0 m/s

Ürünün avantajları:
Boğaz yataklamasında kullanılır, ISO 10766'ya göre standart
yuvalar için de uygundur.
■ Metal/plastik malzeme kombinasyonu sayesinde "aşınma"yı
önler
■ Orta seviyede yük taşıma kapasitesine sahiptir
■ Pahlı köşeler yuvada köşelerin ezilmesini engeller
■ Kolayca monte edilebilmektedir

Mevcut Malzemeler

PA 4112

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
tarım makinaları, araç üstü hidrolik
ekipmanlar

Merkel Yataklama Elemanı FRA

T

–30 … +100 °C

Merkel yataklama elemanı FRA kesikli olup polyamid malzemeden üretilmiştir.

v

1,0 m/s

Ürünün avantajları:
Pistonların yataklamasında kullanılır, ISO 10766'ya göre standart yuvalar için de uygundur.
■ Metal/plastik malzeme kombinasyonu sayesinde "aşınma"yı
önler
■ Orta seviyede yük taşıma kapasitesine sahiptir
■ Pahlı köşeler yuvada köşelerin ezilmesini engeller
■ Kolayca monte edilebilmektedir
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Mevcut Malzemeler

PA 4112

Kullanım Alanları

İş makinaları, taşıma ve istif makinaları,
tarım makinaları, araç üstü hidrolik
ekipmanlar

Merkel Yataklama Bandı FB
Piston (FBA) ve boğaz (FBI) yataklama elemanlarının üretilmesinde de kullanılan bant yataklamalardır. Hafif yük taşıyan sistemler için uygundur. Çelik silindirler için bronzlu PTFE malzemeden
üretilirler. Hafif metal ve demir dışı silindirler için karbonlu PTFE
malzemeden üretilirler. İsteğe bağlı olarak montaja hazır şekilde
kesilmiş olarak veya metre olarak şerit halde sevk edilebilir.

T

–40 … +200 °C

v

5,0 m/s

Mevcut Malzemeler

Merkel Yataklama Bandı SF

PTFE 40/177024

T

–40 … +200 °C

PTFE'den üretilen Merkel yataklama bandı SF, isteğe bağlı olarak montaja hazır şekilde kesilmiş olarak veya metre olarak şerit
halde sevk edilir.
Ürünün avantajları:
Rodların yataklamasında kullanılır, ISO 10766'ya göre standart
yuvalar için de uygundur.
■ Düşük sürtünme, yapışmama özelliği
■ Metal/plastik malzeme kombinasyonu sayesinde "aşınma"yı
önler
■ Orta seviyede yük taşıma kapasitesine sahiptir
■ Pahlı köşeler yuvada köşelerin ezilmesini engeller
■ Kolayca monte edilebilmektedir

Mevcut Malzemeler

PTFE B500

Kullanım Alanları

Otomasyon cihazları, enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar cihazları

Merkel Yataklama Bandı KF

T

–40 … +200 °C

PTFE'den üretilen Merkel yataklama bandı KF, isteğe bağlı
olarak montaja hazır şekilde kesilmiş olarak veya metre olarak
şerit halde sevk edilir.
Ürünün avantajları:
ISO 10766'ya göre standart yuvalar için de uygundur.
■ Düşük sürtünme, yapışmama özelliği
■ Metal/plastik malzeme kombinasyonu sayesinde "aşınma"yı
önler
■ Orta seviyede yük taşıma kapasitesine sahiptir
■ Pahlı köşeler yuvada köşelerin ezilmesini engeller
■ Kolayca monte edilebilmektedir

Mevcut Malzemeler

PTFE B500

Kullanım Alanları

Otomasyon cihazları, enjeksiyon makinaları, kumanda ve ayar cihazları
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Statik Sızdırmazlık Elemanları Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Cover Seal PU 82

T

–30 … +110 °C

Poliüretandan üretilmiş, içten sızdırmazlık sağlayan, çift tesirli,
statik çalışan Merkel kompakt sızdırmazlık elemanıdır.

p

60 MPa

Ürünün avantajları:
■ O-Ring ve destek halkalı O-Ring yuvalarıyla uyumludur.
■ Yüksek işletim güvenliği
■ Kolay ve güvenli montaj
■ Kolay depolama
■ Yüksek gaz yoğunluğu

Mevcut Malzemeler

95 AU V142/94 AU 925

Kullanım Alanları

Otomobil vinçleri, genel iş makinaları,
taşıma ve istif makinaları, orman makinaları, presler, enjeksiyon makinaları,
rüzgar türbinleri

Merkel Cover Seal PU 83

T

–30 … +110 °C

Poliüretandan üretilmiş, dıştan sızdırmazlık sağlayan, çift tesirli,
statik çalışan Merkel kompakt sızdırmazlık elemanıdır.

p

60 MPa

Ürünün avantajları:
■ O-Ring ve destek halkalı O-Ring yuvalarıyla uyumludur.
■ Yüksek işletim güvenliği
■ Kolay ve güvenli montaj
■ Kolay depolama
■ Yüksek gaz yoğunluğu

Mevcut Malzemeler

95 AU V142/94 AU 925

Kullanım Alanları

Otomobil vinçleri, genel iş makinaları,
taşıma ve istif makinaları, orman makinaları, presler, enjeksiyon makinaları, demirçelik sektörü, rüzgar türbinleri

Merkel Stircomatic SRC

T

–30 … +110 °C

Alın yüzeyinde iki adet sivri sızdırmazlık kenarı olan özel profilli,
statik Merkel sızdırmazlık elemanıdır.

p

80 MPa

Ürünün avantajları:
■ Yuva sızdırmazlık kenarlarının konumu nedeniyle iyi gerilme
dağılımı
■ Çok yüksek, darbeli yüksek basınç değerlerinde yuvaya sıkı
bir şekilde oturur
■ Akmaya dayanıklı poliüretan malzemeden üretilmiştir

Mevcut Malzemeler

95 AU V142

Kullanım Alanları

Hidrolik kaya kırıcılar, hidrolik kumanda
ve ayar cihazları

Merkel Pinmatic

T

–30 … +100 °C

Mafsal sızdırmazlığında kullanılan tek parçalı poliüretan sızdırmazlık elemanlarıdır.

v

0,2 m/s

p

2 MPa

Ürünün avantajları:
■ Yüksel fonksiyonel güvenlik
■ Minimum aşınma
■ Daha uzun bakım aralıkları
■ Yüksek basınçlardan etkilenmez
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Mevcut Malzemeler

95 AU V142

Kullanım Alanları

Uçtan mafsallı kollar, yatak ve mafsal
sızdırmazlığı, enjeksiyon makinaları

Dönme ve Osilasyon Sızdırmazlık Elemanları Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Rotomatic M 15

T

–30 … +150 °C

PTFE sızdırmazlık elemanı ile bir O-Ring baskı ringinden oluşan
iki parçalı Merkel boğaz sızdırmazlık elemanıdır.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
Hidrolik sistemlerde osilasyon hareketlerinde çift etkili sızdırmazlık elemanıdır, tercihen hidrolik mafsallarda ve döner kulelerde
kullanılır.
■ Dar yapı
■ Akmaya karşı dayanıklı
■ Aşınmaya dayanıklıdır

Mevcut Malzemeler

PTFE GM201/FKM, PTFE GM201/NBR

Kullanım Alanları

Ekskavatör, döner kule uygulamaları,
tutucular

Merkel Rotomatic M 16

T

–30 … +150 °C

PTFE sızdırmazlık elemanı ile bir O-Ring baskı ringinden oluşan
iki parçalı Merkel boğaz sızdırmazlık elemanıdır.

v

0,5 m/s

p

40 MPa

Ürünün avantajları:
Hidrolik sistemlerdeki osilasyon hareketlerinde kullanılan çift etkili piston sızdırmazlık elemanıdır; ISO 7425/1'e göre standart
yuvalar için de uygundur, tercihen hidrolik mafsallarda ve döner
kulelerde kullanılır.
■ Dar yapı
■ Hidrolik akışkanlara karşı oldukça dayanıklı
■ Düşük sürtünme, yapışmama özelliği

Mevcut Malzemeler

PTFE GM201/FKM, PTFE GM201/NBR

Kullanım Alanları

Ekskavatör, döner kule uygulamaları,
tutucular

Merkel Rotomatic M 17
Her iki tarafında bezli sızdırmazlık blokları olan, elastomer yekpare sızdırmazlık elemanıdır, çalışma yüzeyinde bir yağlama
kanalı ile donatılmıştır.
Ürünün avantajları:
Hidrolik sistemlerde osilasyon hareketlerinde çift etkili sızdırmazlık elemanıdır, tercihen hidrolik mafsallarda ve döner kulelerde
kullanılır.
■ Aşınmaya dayanıklıdır
■ Güvenli statik sızdırmazlık

–30 … +80 °C

v

0,1 m/s

p

20 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR B246/BI-NBR B3 B248

Kullanım Alanları

Ekskavatör, döner kule uygulamaları,
tutucular

Merkel Rotomatic M 19
Üç parçalı Merkel sızdırmazlık elemanı, çalışan sızdırmazlık dudağı tarafında bez takviyeli, iki sızdırmazlık kenarı, bir yağlama
kanalı oluşturacak şekilde tasarlanmış elastomer parçadan ve iki
aktif destek halkasından oluşur.
Ürünün avantajları:
Hidrolik sistemlerde osilasyon hareketlerinde çift etkili sızdırmazlık elemanıdır, tercihen hidrolik mafsallarda ve döner kulelerde
kullanılır.
■ Aktif destek halkası sayesinde akmaya karşı emniyetli
■ Aşınmaya dayanıklıdır

T

T

–30 … +80 °C

v

0,2 m/s

p

40 MPa

Mevcut Malzemeler

80 NBR B246/BI-NBR B4 B285/
POM PO202

Kullanım Alanları

Ekskavatör, döner kule uygulamaları,
tutucular
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Özel Ürün Yelpazesi
Forseal FOI, FOA

T

–200 … +260 °C

Metal yaprak yaylı, PTFE'den üretilen tek etkili, nutring profilli bir
yapıya sahip sızdırmazlık elemanıdır.

v

15 m/s

p

30 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE 10/F56110

Kullanım Alanları

Akümülatörler, armatürler, gıda
uygulamaları ve kimyasal uygulamalar,
pnömatik silindirler, standart silindirler

Merkel Yaylı ve Yaysız H Tipi Manşet Sızdırmazlık
Elemanları
Yay yüklü/yüksüz, dudaklı tipte sızdırmazlık elemanlarıdır. Yuvada sabitleme için gerdirme flanşına sahiptir.

T

–30 … +100 °C

v

0,5 m/s

p

1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

88 NBR 101

Kullanım Alanları

Standart silindirler

Merkel Yaylı ve Yaysız T Tipi Manşet Sızdırmazlık
Elemanları
Yay yüklü/yüksüz, dudaklı tipte sızdırmazlık elemanlarıdır. Yuvada eksenel sabitleme için gerdirme flanşına sahiptir.

T

–30 … +100 °C

v

0,5 m/s

p

1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

88 NBR 101

Kullanım Alanları

Standart silindirler

Merkel Komple Piston TDUOH

T

–30 … +100 °C

Merkel komple piston TDUOH, çelik ana gövdeye kauçuğun
vulkanize edilmesi ile üretilen, yaylı, komple pistondur.

v

0,5 m/s

p

0,5 … 6 MPa
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Mevcut Malzemeler

90 NBR 109

Kullanım Alanları

Araç üstü hidrolik ekipmanlar, standart
silindirler

Merkel Nutring N 1

T

–30 … +110 °C

Boğaz ve piston uygulamalarında kullanılabilen simetrik profilli
Merkel nutringdir.

v

0,5 m/s

p

10 MPa

Mevcut Malzemeler

90 NBR 109

Kullanım Alanları

Hidrolik platform, tarım makinaları, araç
üstü hidrolik ekipmanlar, özel silindirler,
enjeksiyon makinaları, standart silindirler

Merkel Nutring N 100

T

–30 … +110 °C

Boğaz ve piston uygulamaları için tasarlanmış, simetrik profilli
Merkel nutringdir.

v

0,5 m/s

p

10 MPa

Mevcut Malzemeler

90 NBR 109

Kullanım Alanları

Orman makinaları, hidrolik platform, tarım makinaları, özel silindirler, enjeksiyon
makinaları, standart silindirler

Merkel Piston Ringleri
Dikdörtgen kesitli, aşınmaya dayanıklı ve düşük sürtünmeli
PTFE malzemeden üretilen segman olarak kullanılan ringlerdir.
O-Ring baskı elemanı ile birlikte kullanılması gereken durumlarda, basınç aktivasyon kanallı olarak üretilmektedir. Ağırlıklı
olarak hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılmaktadır. Muhtelif
geometrilerdeki PTFE segmanlar, otomatik şanzımanlarda metal
piston segmanlara alternatif olarak da kullanılır. Malzemeler:
Yüksek tribolojik etkenler için özel dolgulu PTFE karışımları.

Merkel PTFE Nutringler
Tek taraflı basınç uygulanabilen sızdırmazlık elemanı. Metal
yaylar, sızdırmazlık dudaklarının ön gerilme elemanı olarak işlev
görür Sistem basıncı çalışma esnasında ön gerilmeyi arttırır.
Ürünün avantajları:
■ Daha küçük yuva
■ Yüksek basınç değerleri ve vakum için uygundur
■ Büyük çalışma sıcaklığı aralıkları
■ Yaşlanmaya dayanıklıdır
■ Metal yay sayesinde sürekli elastikiyet sağlar

T

–200 … +260 °C

v

2,5/10 m/s

p

45/120 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE/Aramid, PTFE/Ekonol, PTFE/Cam/
MoS2, PTFE/karbon, PTFE/karbon elyafı,
UH MW PE

Kullanım Alanları

Genel makina sanayi, armatürler, gıda
ve kimya sanayi
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PTFE Takım Keçeler
Boğaz, piston, miller ve aynı zamanda yavaş dönen miller
için de kullanılabilen sızdırmazlık sistemleridir. Basınç halkası,
ara manşet keçeler ve destek bileziğinden oluşurlar. Bir takım
keçedeki ara manşetlerin sayısı kullanım yerindeki basınca ve
sıcaklığa bağlıdır.
Ürünün avantajları:
■ Genel kimyasal dayanım
■ Yüksek sıcaklık dayanımı
■ Çok yüksek basınç dayanımı

T

–200 … +260 °C

v

0,5/0,8/1,2 m/s

p

30/70 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE ile emprenye edilmiş sentetik bez,
PTFE/PTFE karışımları

Kullanım Alanları

Genel makina sanayi, armatürler, kimya
ve ilaç sanayi, demir çelik sektörü, gıda
ve kimyasal uygulamalar

Merkel Vocomatic

T

–30 … +100 °C

Boğaz sızdırmazlık sistemlerinde kaçak yağ kompanzasyonunun
depolanması amacıyla kullanılan sızdırmazlık elemanıdır.
Ürünün avantajları:
■ Mevcut sistemlerle kolay entegrasyon
■ Strok boyu 1000 mm ile 6000 mm arası ve hatta üstüne
ulaşan uzun stroklu silindirler için, ayrı bir yağ tahliyesi gerektirmez
■ Sekonder sızdırmazlık elemanı kaçak yağ nedeniyle deforme
olmaz ve optimum basınç aralığında çalışır
■ Yüksek işletim güvenliği

Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanları için Montaj
Aparatı
Nutring ve kompakt boğaz sızdırmazlık elemanlarının kolayca
monte edilebilmesinde kullanılmaktadır. Çapı 30 ile 110 mm
arasında değişen sızdırmazlık elemanlarını monte etmek için,
sızdırmazlık elemanı çapına ve profil kesitine göre değişen farklı
uçlar ile üretilmektedir.

Merkel RK 15 Yapıştırma Seti
Açık tip yuvalara monte edilen, metal takviyesi olmayan
Simmerring yağ keçelerinin yapıştırılması için kullanılan settir.
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Mevcut Malzemeler

70 VQM 10801/PO 202

Kullanım Alanları

Uzun stroklu silindirler

Pnömatik Sızdırmazlık Elemanları
Rod Sızdırmazlık Elemanları Standard Ürün Yelpazesi
Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanı AU NIPSL

T

–30 … +90 °C

Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profiline sahip, sac takviyesiz boğaz sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi kombinasyonudur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,2 MPa

Ürünün avantajları:
■ İçeri doğru sızdırmazlık sağlayan ve dışa doğru sıyırıcı olarak
görev yapan, fazla yer gerektirmeyen sızdırmazlık elemanı
kombinasyonudur
■ Sızdırmazlık elemanı, yuvada eksenel sabitleme için segman
gibi ilave bir elemana ihtiyaç duymaz
■ Uzun ömürlüdür
■ Sağlam tasarıma sahiptir

Mevcut Malzemeler

94 AU 925

Kullanım Alanları

Boğaz sızdırmazlığı, Örn. ISO silindirlerinde

Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanı NIPSL 200

T

–20 … +100 °C

Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profiline sahip, sac takviyesiz boğaz sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi kombinasyonudur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Ürünün avantajları:
■ İçeri doğru sızdırmazlık sağlayan ve dışa doğru sıyırıcı olarak
görev yapan, fazla yer gerektirmeyen sızdırmazlık elemanı
kombinasyonudur
■ Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profili iyi bir sızdırmazlık
sağlar, ayrıca düşük sürtünme ve etkili bir yağ filmi oluşumu
sağlar

Mevcut Malzemeler

80 NBR 4005

Kullanım Alanları

Küçük standart silindirler

Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanı NIPSL 210

T

–5 … +150 °C

Özel sızdırmazlık dudağı profiline sahip, sac takviyesiz kompakt
boğaz sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi kombinasyonudur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Ürünün avantajları:
■ İçeri doğru sızdırmazlık sağlayan ve dışa doğru sıyırıcı olarak
görev yapan, fazla yer gerektirmeyen sızdırmazlık elemanı
kombinasyonudur
■ Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profili iyi bir sızdırmazlık
sağlar, ayrıca düşük sürtünme ve etkili bir yağ filmi oluşumu
sağlar
■ Yüksek sıcaklık uygulamalarına uygundur

Mevcut Malzemeler

75 FKM 181327

Kullanım Alanları

Kompakt silindirler, küçük standart
silindirler

Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanı NIPSL 300

T

–30 … +90 °C

Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profiline sahip, sac takviyesiz boğaz sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi kombinasyonudur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Ürünün avantajları:
■ İçeri doğru sızdırmazlık sağlayan ve dışa doğru sıyırıcı olarak
görev yapan, fazla yer gerektirmeyen sızdırmazlık elemanı
kombinasyonudur
■ Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profili iyi bir sızdırmazlık
sağlar, ayrıca düşük sürtünme ve etkili bir yağ filmi oluşumu
sağlar
■ Aşınmaya karşı çok dayanıklı malzemeden üretilir

Mevcut Malzemeler

85 AU 20991

Kullanım Alanları

Küçük standart silindirler
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Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanı NIPSL 310

T

–30 … +80 °C

Özel sızdırmazlık dudağı profiline sahip, sac takviyesiz kompakt
boğaz sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi kombinasyonudur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Ürünün avantajları:
■ İçeri doğru sızdırmazlık sağlayan ve dışa doğru sıyırıcı olarak
görev yapan, fazla yer gerektirmeyen sızdırmazlık elemanı
kombinasyonudur
■ Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profili iyi bir sızdırmazlık
sağlar, ayrıca düşük sürtünme ve etkili bir yağ filmi oluşumu
sağlar
■ Aşınmaya karşı çok dayanıklı malzemeden üretilir

Mevcut Malzemeler

85 AU 20991

Kullanım Alanları

Kompakt silindirler, küçük standart
silindirler

Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanı NIPSL

T

–20 … +100 °C

Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profiline sahip, sac takviyeli,
boğaz sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi kombinasyonudur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,2 MPa

Ürünün avantajları:
■ Silindir içine doğru sızdırmazlık sağlar ve dışarı doğru sıyırıcı
olarak görev yapan, fazla yer gerektirmeyen sızdırmazlık
elemanı kombinasyonudur
■ Sızdırmazlık elemanı, dışarıdan (cihaz sökülmeden) değiştirilebilir
■ Geniş ölçü yelpazesi

Mevcut Malzemeler

72 NBR 708

Kullanım Alanları

Pnömatik silindirler için boğaz sızdırmazlık elemanı

Merkel Boğaz Sızdırmazlık Elemanı NIPSL SF

T

–20 … +100 °C

Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profiline sahip, sac takviyesiz boğaz sızdırmazlık elemanı ve toz keçesi kombinasyonudur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Ürünün avantajları:
■ Yer ihtiyacı az olan kombine sızdırmazlık elemanı, içeri doğru
sızdırmazlık sağlar ve dışarı doğru sıyırıcı olarak görev yapar
■ Özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profili iyi bir sızdırmazlık
sağlar, ayrıca düşük sürtünme ve etkili bir yağ filmi oluşumu
sağlar
■ Zorlu koşullar için optimum malzeme

Mevcut Malzemeler

90 NBR 108

Kullanım Alanları

Küçük standart silindirler

Piston Sızdırmazlık Elemanları Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Komple Piston TDUOP
Çelik ana gövdeye, özel pnömatik sızdırmazlık dudağı profiline sahip sızdırmazlık dudağının vulkanize edilmesi ile üretilen
Merkel komple pistondur.
Ürünün avantajları:
■ Çift etkili, montaja hazır, entegre yataklamalı komple pistondur
■ Piston koluna kolayca monte edilebilmektedir
■ Uzun ömürlüdür
■ Geniş basınç aralığı (1,2 MPa'a kadar) sayesinde sürekli
olarak iyi seviyede sızdırmazlık davranışı
■ Kolayca pozisyonlama imkanı
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T

–20 … +100 °C

v

≤1,0 m/s

p

≤1,2 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 708

Kullanım Alanları

Pnömatik silindirler

Merkel Komple Piston TDUOP M
Kompakt ve kısa Merkel komple piston TDUOP M aluminyum bir
ana gövde, yataklama bandı, bir mıknatıs ve özel profilli sızdırmazlık dudağına sahip bir sızdırmazlık elemanından oluşur.
Ürünün avantajları:
■ Yaygın kullanım alanı, yuvarlak ve ISO silindirleri için tek tip
bir komple piston kullanımı
■ Uzun ömürlüdür
■ Optimize edilmiş sızdırmazlık dudağı geometrisi sayesinde
düşük ilk hareket sürtünmesi
■ Geniş basınç aralığı (1,2 MPa'a kadar) sayesinde sürekli
olarak iyi sızdırmazlık davranışı
■ Uygulamaya göre optimize edilmiş yataklama bandı sayesinde devrilmesiz çalışma özelliği
■ Alüminyum ana gövde ağırlığı azaltır ve yüksek enerji girişine
izin verir
■ Piston koluna kolayca sabitlenebilir
■ Entegre statik sızdırmazlık elemanı
■ Kalıplı işleme adaptörlerinde konum ve montaja uygun teslimat
■ Kolayca pozisyonlama imkanı
■ Sensör aracılığıyla konum denetimi için entegre mıknatıs

–20 … +100 °C

v

≤1,0 m/s

p

≤1,2 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 708

Kullanım Alanları

Pnömatik silindirler

Merkel Komple Piston NADUOP
Çelik gövde üzerine yastıklama tamponları ve özel profilli sızdırmazlık dudaklarının vulkanize edilmesi ile üretilen kısa Merkel
komple pistondur. Çift etkili, montaja hazır, entegre yataklamalı
Merkel komple pistondur.
Ürünün avantajları:
■ Pistonun üst ve alt ölü noktalarda yastıklanması için vulkanize
edilmiş yastıklama tamponları
■ Radyal havalandırma kanalları, pistonun üst ve alt ölü noktalarında güvenli duruş sağlamaktadır

T

T

–20 … +100 °C

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

72 NBR 708

Kullanım Alanları

Pnömatik silindirler

Merkel Komple Piston Pneuko G

T

–20 … +100 °C

Hafif metal/polyamid gövdeye sahip, entegre sızdırmazlık dudağı ve yataklama elemanına sahip Merkel komple pistondur.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Ürünün avantajları:
■ Çift etkili, montaja hazır, dar yapılı Merkel komple pistondur
■ Piston koluna kolayca monte edilebilmektedir
■ İç çapta entegre statik sızdırmazlık elemanı

Mevcut Malzemeler

72 NBR 708

Kullanım Alanları

Pnömatik silindirler, genellikle özel
silindirlerde kullanılır
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Merkel Kompakt Boğaz Sızdırmazlık Elemanı KDN

T

–20 … +100 °C

Basınç aktivasyonu sağlayan kanalları olan, çift etkili piston
sızdırmazlık elemanıdır.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,0 MPa

Ürünün avantajları:
■ Kompakt yapısı nedeniyle kısa piston boylarına imkan tanımaktadır
■ Yuvarlatılmış sızdırmazlık profili ve esnek orta bölüm, iyi sızdırmazlık sağlamanın yanı sıra, düşük sürtünme ile çalışmayı
ve etkili bir yağ filmi oluşumunu sağlamaktadır

Mevcut Malzemeler

72 NBR 708

Kullanım Alanları

Kısa stroklu silindir

Merkel Kompakt Sızdırmazlık Elemanı Airzet PK

T

–20 … +150 °C

Airzet PK basınç aktivasyon kanalları olan, çift etkili Merkel
kompakt sızdırmazlık elemanıdır.

v

≤1,2 m/s

p

≤1,2 MPa

Ürünün avantajları:
■ Kompakt yapısı nedeniyle kısa piston boylarına imkan tanımaktadır
■ Yuvarlatılmış sızdırmazlık profili ve esnek orta bölüm, iyi sızdırmazlık sağlamanın yanı sıra, düşük sürtünme ile çalışmayı
ve etkili bir yağ filmi oluşumunu sağlamaktadır
■ Pek çok kez test edilmiş tasarım
■ Geniş ölçü yelpazesi
■ Çok iyi tribolojik özellikler (aşınma, sürtünme ve uzun ömür)

Mevcut Malzemeler

75 FKM 230553, 80 NBR 186349

Kullanım Alanları

Kısa stroklu silindir, vanalar ve silindirler,
özellikle yüksek sıcaklık uygulamaları için
kullanılan kısa stroklu silindirler (sadece
FKM)

Merkel Kompakt Sızdırmazlık Elemanı Airzet PR

T

–20 … +150 °C

Basınç aktivasyonu sağlayan kanalları olan, çift etkili sızdırmazlık elemanıdır.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,2 MPa

Ürünün avantajları:
■ Kompakt yapı dar silindir kapağı konstrüksiyonlarına olanak
sağlar
■ Yuvarlatılmış sızdırmazlık profili ve esnek orta bölüm, iyi sızdırmazlık sağlamanın yanı sıra, düşük sürtünme ile çalışmayı
ve etkili bir yağ filmi oluşumunu sağlamaktadır
■ Pek çok kez test edilmiş tasarım
■ Geniş ölçü yelpazesi
■ Çok iyi tribolojik özellikler (aşınma, sürtünme ve uzun ömür)
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Mevcut Malzemeler

75 FKM 230553, 80 NBR 186349

Kullanım Alanları

Yüksek sıcaklık uygulamaları (sadece
FKM) için vanalar ve kısa yapılı (kısa
stroklu) silindirler

Merkel Komple Piston Pneuko M 210
Kompakt ve kısa Merkel komple piston Pneuko M bir aluminyum ana gövde, yataklama bandı, özel profilli bir sızdırmazlık
dudağı, entegre yastıklama tamponları ve bir mıknatıs ile özel
uygulamalar için aşınmaya karşı yüksek seviyede dayanıklı bir
malzeme olan Fluorelastomerden (FKM) üretilir.
Ürünün avantajları:
■ Uzun ömürlüdür
■ İlave havalandırma kanalları ve optimize edilmiş sızdırmazlık
dudağı geometrisi sayesinde düşük ilk çalışma sürtünmesi
■ Geniş basınç aralığı (1,2 MPa'a kadar) sayesinde sürekli
olarak iyi seviyede sızdırmazlık davranışı
■ Uygulamaya göre optimize edilmiş yataklama bandı sayesinde devrilmesiz çalışma özelliği
■ Alüminyum ana gövde ağırlığı azaltır ve yüksek enerji girişine
izin verir
■ Piston koluna kolayca sabitlenebilir
■ Entegre statik sızdırmazlık elemanı
■ Kalıplı işleme adaptörlerinde konum ve montaja uygun
teslimat
■ Kolayca pozisyonlama imkanı
■ Sensör aracılığıyla konum denetimi için entegre mıknatıs

–20 … +150 °C

v

≤1,0 m/s

p

≤1,2 MPa

Mevcut Malzemeler

75 FKM 181327

Kullanım Alanları

Geniş kullanım alanı, kısa stroklu,
kompakt, yuvarlak ve ISO silindirleri için
sadece tek bir piston kullanımı

Merkel Komple Piston Pneuko M 310
Kompakt ve kısa Merkel komple piston Pneuko M bir aluminyum
ana gövde, yataklama bandı, bir mıknatıs ve özel profilli sızdırmazlık dudağı ile entegre yastıklama tamponlarından oluşur
ve aşınmaya karşı yüksek seviyede dayanıklı bir malzeme olan
poliüretandan üretilir.
Ürünün avantajları:
■ Uzun ömürlüdür
■ İlave havalandırma kanalları ve optimize edilmiş sızdırmazlık
dudağı geometrisi sayesinde düşük ilk çalışma sürtünmesi
■ Geniş basınç aralığı (1,2 MPa'a kadar) sayesinde sürekli
olarak iyi sızdırmazlık davranışı
■ Uygulamaya göre optimize edilmiş yataklama bandı sayesinde devrilmesiz çalışma özelliği
■ Alüminyum ana gövde ağırlığı azaltır ve yüksek enerji girişine
izin verir
■ Piston koluna kolayca sabitlenebilir
■ Entegre statik sızdırmazlık elemanı
■ Kalıplı işleme adaptörlerinde konum ve montaja uygun
teslimat
■ Kolayca pozisyonlama imkanı
■ Sensör aracılığıyla konum denetimi için entegre mıknatıs

T

T

–25 … +80 °C

v

≤1,0 m/s

p

≤1,2 MPa

Mevcut Malzemeler

80 AU 21000

Kullanım Alanları

Geniş kullanım alanı, kısa stroklu,
kompakt, yuvarlak ve ISO silindirleri için
sadece tek bir piston kullanımı
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Yastıklama Keçeleri Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Yastıklama Keçesi DIP

T

–30 … +100 °C

Merkel yastıklama keçesi DIP yastıklama tampon dudağı ve akış
kanallarına sahiptir.

v

≤1,0 m/s

p

≤1,6 MPa

Ürünün avantajları:
■ Eksenel sızdırmazlık dudağı, yastıklama tampon dudağı ve
akış kanalları sayesinde entegre çek valf fonksiyonuna sahiptir
■ Sabit ve güvenli bir yastıklama sağlamaktadır

Mevcut Malzemeler

90 NBR 109

Kullanım Alanları

Yastıklama keçesi, Örn. ISO silindirinde

Merkel Yastıklama Keçesei AU DIP

T

–30 … +90 °C

Merkel yastıklama keçesi AU DIP yastıklama tampon dudağı ve
akış kanallarına sahiptir.

v

≤1,0 m/s

p

≤2,5 MPa

Ürünün avantajları:
■ Eksenel sızdırmazlık dudağı, yastıklama tampon dudağı ve
akış kanalları sayesinde entegre çek valf fonksiyonuna sahiptir
■ Sabit ve güvenli bir yastıklama sağlamaktadır

Mevcut Malzemeler

85 AU 20991, 90 AU 924, 94 AU 925

Kullanım Alanları

Yastıklama elemanı, Örn. ISO silindirinde

Toz Keçeleri Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Toz Keçesei AUASOB

T

–30 … +110 °C

Sac takviyesiz, çıkıntılı sıyırıcı dudaklı ve iç çapında destek kanalına sahip toz keçesidir.

v

2,0 m/s

Ürünün avantajları:
■ ISO 6195 Tip A'ya uygun olarak standart yuvalar için de
kullanılabilen, silindir içine toz girmesini engelleyen tek etkili
toz keçeleridir

Mevcut Malzemeler

94 AU 925

Kullanım Alanları

Standart silindirler

Merkel Toz Keçesi ASOB
Sac takviyesiz, çıkıntılı sıyırıcı dudaklı toz keçeleridir.

T

–30 … +100 °C

v

2,0 m/s

Ürünün avantajları:
■ Silindir içine toz girmesini engelleyen tek etkili toz keçeleridir
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Mevcut Malzemeler

88 NBR 101

Kullanım Alanları

Standart silindirler

Merkel Toz Keçesi AS
Sıyırıcı dudağı çıkıntılı saclı toz keçesidir.
Ürünün avantajları:
■ ISO 6195 Tip B'ye uygun olarak standart yuvalar için de
kullanılabilen, silindir içine toz girmesini engelleyen tek etkili
toz keçeleridir

T

–30 … +100 °C

v

2,0 m/s

Mevcut Malzemeler

88 NBR

Kullanım Alanları

Standart silindirler

Yataklama Elemanları Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Yataklama Elemanı EKF

T

–30 … +100 °C

Merkel yataklama elemanı EKF kesikli olara PA malzemeden
üretilmektedir.

v

1,0 m/s

Ürünün avantajları:
■ Pistonlarda kullanmak üzere tasarlanmıştır
Mevcut Malzemeler

PA 4201

Kullanım Alanları

Mobil hidrolik, enjeksiyon makinaları,
standart silindirler

Merkel Yataklama Bandı FB
Piston (FBA) ve boğaz (FBI) yataklama elemanlarının üretilmesinde kullanılan bant yataklamalardır. Hafif yük taşıyan sistemler
için uygundur. Çelik silindirler için bronzlu PTFE malzemeden
üretilirler. Hafif metal ve demir dışı silindirler için karbonlu PTFE
malzemeden üretilirler. İsteğe bağlı olarak montaja hazır şekilde
kesilmiş olarak veya metre olarak şerit halde sevk edilebilir.

T

–40 … +200 °C

v

5,0 m/s

Mevcut Malzemeler

PTFE 40/177024

Mevcut Malzemeler

Poliüretan

Mevcut Malzemeler

Poliüretan

Kullanım Alanları

Hava kaçaklarına karşı iç sızdırmazlık
bandı, pistondan kızağa hareket aktarma, çekme ve açma bandı

Özel Ürün Yelpazesi
Özel Silindirler için Merkel Nutringler
Pnömatik silindirlerde kullanılan oval formlu nutringler gibi özel
ürünler de üretilmektedir. Aynı şekilde kare kesitli piston koluna
sahip pnömatik silindirler için kare profilli nutringler de geliştirilmektedir.

Milsiz Pnömatik Silindirler için Merkel PU Profiller
Tel takviyeli aşınmaya dayanıklı poliüretandan üretilmiş hassas
profillerdir. Pnömatik milsiz silindirlerde, pistondan kızağa hareket aktarmakta, alt ve üst bant ya da hava kaçaklarına karşı iç
sızdırmazlık bandı olarak kullanmak üzere üretilen profillerdir.
Aşınmaya dayanıklı olup, sessiz çalışırlar.

53

Yumuşak Salmastralar
Standart Ürün Yelpazesi
Merkel Ramilon 4586
Merkel Ramilon, kopmaya ve suya karşı aşırı dayanıklı bir doğal
elyaf ipliği olan ramie ipliğinden dokunmaktadır. Salmastra, çoklu emprenye işlemi dolayısıyla yüksek oranda PTFE içermektedir.
Bu da yüksek bir kesit yoğunluğu ve düşük sürtünme değerleri
elde edilmesini sağlar. Merkel Ramilon, yüksek basınçlı su uygulamaları için pistonlu pompalarda da kullanılır.
Yumuşak salmastralar FDA sertifikasına sahiptir.

T

–40 … +120 °C

v

2/12,5 m/s

p

4 /100 MPa

Mevcut Malzemeler

Ramie ipliği

Kullanım Alanları

Santrifüj pompalar, refinerlar, değirmenler, pistonlu pompalar, uskur milleri

Ürünün avantajları:
■ Uzun ömür
■ Şişmez ve çürümez
■ Mükemmel seviyede basınç dayanımı
■ pH değeri 5 … 11

Merkel Arostat 6204
Merkel Arostat, aşınmaya dayanıklı ve esnek bir Aramid ipliğinden üretilir. Salmastraya çoklu PTFE emprenye işlemi uygulanmıştır.
Bu, çok yoğun ve elastik bir yapı oluşturur ve böylece Merkel
Arostat'ı statik kapak ve gövde sızdırmazlık uygulamaları için
ideal seçenek haline getirir.
Ürünün avantajları:
■ Yüksek oranda aşındırıcı maddelere karşı da dayanıklıdır
■ Yüksek kesit yoğunluğu ve düşük sızıntı oranı
■ Düşük bakım ihtiyacı
■ pH değeri 0 … 13

p

20 MPa

Aramid ipliği

Kullanım Alanları

Armatürler

Merkel Arolan II aşınmaya son derece dayanıklı aramid ipliği,
özel bir PTFE emprenye işlemi ve bir yağ kullanılarak üretilir.
Arolan II aşınmaya karşı son derece dayanıklı olması, kimyasal
ve termik özellikleri nedeniyle sanayinin birçok alanında genel
amaçlı salmastra olarak kullanılmaktadır.
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–50 … +250 °C

Mevcut Malzemeler

Merkel Arolan II 6215

Ürünün avantajları:
■ Aşındırıcı maddelerin sızdırmazlık uygulamaları için
■ Çok uzun ömür
■ Darbeli mil uygulamaları için idealdir
■ pH değeri 1 … 13

T

T

–50 … +280 °C

v

26 m/s

p

2,5 / 10 MPa

Mevcut Malzemeler

Aramid ipliği

Kullanım Alanları

Armatürler, santrifüj pompalar

Merkel Arochem S 6216
Merkel Arochem S, hızlı çalışan millerin sızdırmazlığını sağlamak amacıyla iki gelişmiş iplik malzemesinin avantajlarını bir
araya getirir.
Termik açıdan dayanıklı PTFE-Grafit karışımlı iplerin üstün
özellikleri mili korur ve hatta kısa süreli, zararsız kuru çalışmaya
dahi izin verir. Kenarlardaki aşınmaya dayanıklı Aramid iplikleri
ekstrüzyonu engeller ve aşındırıcı maddelere karşı koruma sağlar. Merkel Arochem S üniversal olarak dayanıklı, silikonsuz bir
yağ içerir. Bu özellik, kritik rodaj aşamasında yeterli yağlamayı
sağlar.

T

–50 … +280 °C

v

2 / 25 m/s

p

2,5 /25 MPa

Mevcut Malzemeler

Aramid ipliği, PTFE grafit karışımlı iplikler

Kullanım Alanları

Santrifüj pompalar, pistonlu pompalar

Ürünün avantajları:
■ İyi kayma özellikleri, düşük sürtünme
■ Ekstrüzyonu engeller, aşınmaya karşı çok dayanıklıdır
■ Yüksek basınç değerleri için idealdir, akmaya dayanıklıdır
■ pH değeri 1 … 13

Merkel Unistat 6303
Merkel Unistat 6303 grafit dolgulu PTFE iplerinden üretilmektedir. Yüksek grafit oranı iyi bir ısı iletimi sağlamakta ve PTFE malzemesi mükemmel bir sürtünme davranışını mümkün kılmaktadır.
Yoğun ve basınca dayanıklı yapı, salmastrayı özellikle pistonlu
pompa uygulamaları için uygun hale getirmektedir.
Merkel Unistat 6303, mükemmel seviyedeki kimyasal dayanıklılığı sayesinde kimya sanayinde çok amaçlı olarak kullanılabilir.
Yumuşak salmastralar FDA sertifikasına sahiptir.

T

–200 … +280 °C

v

2,0 m/s

p

25 /80 MPa

Mevcut Malzemeler

Grafit dolgulu PTFE ipler

Kullanım Alanları

Armatürler, pistonlu pompalar

Ürünün avantajları:
Yüksek kimyasal madde ve basınç dayanımı
■ Mükemmel ısı iletimi
■ Düşük sızıntı seviyesi
■ pH değeri 0 … 14
■

Merkel Unichem 6313
Merkel Unichem saf PTFE ipliklerinden üretilir ve yağla emprenye edilir. Salmastra çok yoğun bir yapıya sahiptir ve buna
rağmen yumuşak ve esnektir. Hafif bir çekmede bile sızdırmaz
hale gelir. Ayrıca Merkel Unichem çok iyi bir sürtünme davranışı
sergiler.
Merkel Unichem statik sızdırmazlık uygulamaları için düz bant
olarak da üretilmektedir.
Yumuşak salmastralar FDA sertifikasına sahiptir.

T

–100 … +250 °C

v

8,0 m/s

p

1,5 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE iplik

Kullanım Alanları

Santrifüj pompalar

Ürünün avantajları:
■ Düşük glent baskı kuvvetlerinde mükemmel seviyede sızdırmazlık davranışı
■ Çok düşük sızıntı oranı
■ Tüm kimyasal uygulamalar için uygundur
■ pH değeri 0 … 14
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Merkel Unival 6323
Merkel Unival 6323 grafit dolgulu, yağlı PTFE iplerinden üretilmiştir. İplerin özel dokusu sayesinde, ısıl genleşme ve mükemmel
ısı iletimi gibi malzeme özellikleri ön plana çıkmaktadır. Merkel
Unival 6323, çok düşük glent baskı kuvvetlerinde çok esnek bir
salmastra olarak kabul görür ve düşük viskoziteli ve kolay akmaya meyilli akışkanlarda güvenli bir sızdırmazlık sağlar. Sınırlı
olarak kuru sürtünmeyi de tolere eder. Bu salmastranın gıda
maddeleriyle kullanılabilir (MPA).
Yumuşak salmastralar FDA sertifikasına sahiptir.

T

–100 … +280 °C

v

20 m/s

p

2,5 / 25 MPa

Mevcut Malzemeler

Grafit dolgulu/yağlı PTFE ipler

Kullanım Alanları

Armatürler, santrifüj pompalar

Ürünün avantajları:
■ Yüksek çevresel hızlar için uygundur
■ Uzun ömür
■ Çok düşük glent baskı kuvvetlerinde düşük kaçak oranı
■ pH değeri 0 … 14
Merkel Alchem 6375
Alchem emprenye edilmiş saf PTFE iplerinden üretilmiştir. Malzemenin sık dokusu nedeniyle, salmastra çok az sıkıştırılabilmektedir. Alchem formunu koruması ve şekil değiştirmeme özelliği ile
ön plan çıkmaktadır.
Yumuşak salmastralar FDA sertifikasına sahiptir.
Ürünün avantajları:
■ Çok düşük kaçak oranları
■ Çok düşük şekil değiştirme oranı
■ Renkli kontaminasyon tehlikesi mevcut değildir
■ pH değeri 0 … 14

Ürünün avantajları:
Çok yüksek sıcaklık ve kimyasal dayanımı
■ Mükemmel sızdırmazlık ve sabit bir elastikiyet sağlar
■ İlave kalıp maliyeti olmaksızın kısa teslim süresi
■ pH değeri 0 … 14
■
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–200 … +280 °C

v

2,0 m/s

p

25 / 50 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE iplik

Kullanım Alanları

Armatürler, pistonlu pompalar

Merkel Grafiflex® 6501
Merkel Grafiflex, KKW armatürleri için gerçekleştirilen sızdırmazlık uygulamalarında (çözünen klorür oranı <20 ppm) saflık
gereksinimlerini karşılar. Sıcaklık çevrimlerinden sonra ne soğuk
akma ne de büzülme veya yaşlanma söz konusudur.
Merkel Grafiflex Ringler
Kalıpla preslenmiş Merkel Grafiflex Ringler, 1,4 - 1,85 g/cm3'lük
bir yoğunlukta üretilmektedir.
Merkel Grafiflex Bant
Merkel Grafiflex Bant, halkaların bakım onarım durumlarında
kendi kendine sarılması için bant malzemesi olarak da üretilmektedir. Grafiflex malzemesi gaz halindeki oksijen, içme suyu
ve gıda alanında kullanılabilir. Grafiflex 6509'de olduğu gibi
korozyon inhibitörü ile de sevk edilebilir.
Büyük akma boşluğuna sahip yenilenmiş armatürler için Merkel
Grafiflex'in Merkel Carbosteam 6550'ye ait son halkayla birlikte
kullanılması tavsiye edilir.

T

T

–200 … +2500 °C

p

100 MPa

Mevcut Malzemeler

Grafiflex

Kullanım Alanları

Armatürler

Merkel Grafiflex® Kapak Salmastraları
Merkel Grafiflex kapak sızdırmazlık elemanları, şekillendirilmiş
halkalar halinde üretilmektedir örn. Büyük armatürlerde ve yüksek basınçlı besleme suyu ön ısıtıcılarında kendini kanıtlamıştır.
Ürünün avantajları:
2
■ Merkel Grafiflex, 200 N/mm değerine kadar olan yüzey
basınçlarına kadar sürekli sıcaklık ve basınç değişimlerinde de
elastikiyetini korur. Büyük, kendiliğinden sızdırmazlık özelliğine sahip kilitlerdeki 0,3 mm'ye kadar olan akma boşluklarını
sorunsuz bir şekilde kapatır
■ Merkel Grafiflex, daha büyük akma boşlukları için 1.4571
malzemeden yapılan ve salmastra halkalarının köşelerine
preslenmiş spiral yaylar aracılığıyla kapatır, isteğe bağlı
olarak metal kapaklar da eklenebilir
■ pH değeri 0 … 14

–200 … +2500 °C

p

100 MPa

Mevcut Malzemeler

Grafiflex

Kullanım Alanları

Armatürler

Merkel Carbosteam® 6550
Merkel Carbosteam, özel bir grafit emprenye işlemi kullanılarak
esnek karbon ipliklerinden üretilir. Mükemmel sıcaklık stabilitesi
sayesinde ürün, her şeyden önce yüksek sıcaklık buhar uygulamalarında kullanılır.
Merkel Carbosteam, yüksek basınç ve ekstrüzyon dayanımı
sayesinde Merkel Grafiflex ile birlikte glent baskılı yuvalarda
kullanım için idealdir.

T

T

–30 … +550 °C

p

30 MPa

Mevcut Malzemeler

Esnek karbon iplikleri

Kullanım Alanları

Armatürler

Ürünün avantajları:
■ Çok yüksek sıcaklık dayanımı
■ Düşük sürtünme, uzun ömür
■ Merkel Grafiflex ve Merkel G-Spezial ile birlikte ekstrüzyon
koruması ve toz keçesi olarak kullanıma uygundur
■ pH değeri 0 … 14

Merkel G-Spezial S 6565
Merkel G-Spezial S saf, genişletilmiş grafit ipliklerinden üretilir ve
pompalarda ve armatürlerde kullanılabilir. Salmastra, genişletilmiş grafitlerin tüm avantajlarını (yüksek sıcaklık dayanımı ve
yüksek kesit sızdırmazlığı gibi) bir araya getirir.
Hızlı bakım-onarım durumları için Merkel G-Spezial S'deki halkalar rulolardan kesilebilir.
Yüksek basınçlı armatür uygulamaları için Merkel Carbosteam
6550'e ait son halkalarla birlikte kullanılabilir.

T

–200 … +550 °C

v

25 m/s

p

25 MPa

Mevcut Malzemeler

Grafit iplikler

Kullanım Alanları

Armatürler, santrifüj pompalar

Ürünün avantajları:
■ Çok yüksek sıcaklık ve kimyasal dayanımı
■ Mükemmel sızdırmazlık ve elastikiyet sürekliliği
■ Çok sayıda armatür ölçüsü için hızlı bir bakım-onarım sağlar
■ pH değeri 0 … 14
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Merkel G-Spezial 6560
Merkel G-Spezial yüksek sıcaklığa dayanıklı, ince Inconel bir tel
içeren, esnek örgülü grafit iplerden örülmektedir. Bu örgülü salmastra, tıpkı şerit grafitten imal edilmiş saf grafit ringler gibi mükemmel sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Merkel G-Spezial, özellikle hızlı bakım onarım uygulamaları için uygundur. 0,2 mm'den
büyük akma boşlukları için Merkel Carbosteam 6550'in ekstrüzyon koruması olarak kullanılması tavsiye edilir.
Korozyon inhibitörü ile Merkel G-Spezial I 6569 olarak da sevk
edilebilir.

T

–200 … +550 °C

p

45 MPa

Mevcut Malzemeler

Grafit iplikler

Kullanım Alanları

Armatürler

Ürünün avantajları:
■ Yüksek sıcaklık ve kimyasal madde dayanımı
■ Çok düşük sızıntı oranı
■ Yüksek basınç dayanımı
■ Çok sayıda armatür ölçüsü için hızlı bir bakım-onarım sağlar
■ pH değeri 1 … 14
Merkel Uniflex 6588
Merkel Uniflex, yüksek karbon içeren esnek özel iplerden, PTFE
grafit emprenye yöntemi ile ve bir yağ kullanılarak üretilmiştir.
Salmastra çok esnektir ve ekstrüzyona karşı dayanıklıdır. Örgü
emprenyesi salmastranın ömrünün sonuna kadar özelliğini
yitirmez. Salmastranın iyi seviyedeki sıcaklık ve hacim stabilitesi,
en düşük glent baskı kuvvetlerinde bile mükemmel sızdırmazlık
sağlar. Bu sayede Merkel Uniflex kısmen kuru çalışmaya da
uygundur.

T

–50 … +280 °C

v

25 m/s

p

2,5 MPa

Mevcut Malzemeler

Yüksek karbon içeren esnek özel ipler

Kullanım Alanları

Santrifüj pompalar

Ürünün avantajları:
■ Kuru çalışmaya uygundur
■ Mükemmel sızdırmazlık özelliği
■ Esnek ve aşınmaya dayanıklıdır
■ pH değeri 1 … 13

Merkel Kombilon 6742
Merkel Kombilon karbon ve PTFE iplerinin kombinasyonu
olan elastik bir malzemeden üretilmektedir. Salmastra özel bir
PTFE karışımı ve yağlayıcı ile emprenye edilmektedir. Merkel
Kombilon'un özel yapısı, düşük sürtünme kuvveti ve yüksek bir
elastikiyet elde edilmesini sağlar. Bu da salmastrayı özellikle
mikserler ve karıştırıcılar için uygun hale getirir.
Salmastra, uzun bir işletim süresi ve yüksek basınç altında bile
elastikiyetini korur. Özel olarak hazırlanan karbon iplikleri çok
esnek ve mili koruyucu özelliğe sahiptir.
Yumuşak salmastralar FDA sertifikasına sahiptir.
Ürünün avantajları:
■ Hafif dalgalı darbelerde dahi düşük sızıntı oranları
■ Uzun ömür
■ Yüksek sıcaklıklarda da mükemmel performans
■ pH değeri 0 … 14
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T

–100 … +280 °C

v

20 m/s

p

2,5 /16 MPa

Mevcut Malzemeler

Karbon ve PTFE iplerinin elastik kombinasyonu

Kullanım Alanları

Armatürler, santrifüj pompalar, karıştırıcılar

Merkel Univerdit® 7000
PTFE Grafit karışımlı, ekstrüzyonla üretilen kompakt salmastradır.
Merkel Univerdit maksimum seviyede gaz sızdırmazlığı sağlar
ve aşındırıcı partikülleri emebilir. Merkel Univerdit uzun işletme
sürelerinden sonra da kendini yağlayabilir ve mili korur. Univerdit genelde glent baskılı yuvalarda kıllanılmaktadır.
Ürünün avantajları:
■ Yüksek çevresel hızlar için uygundur
■ Uzun ömür
■ Çok düşük glent baskı kuvvetlerinde düşük kaçak oranı
■ pH değeri 0 … 14

–30 … +250 °C

v

6,0 m/s

p

2,5 / 16 MPa

Mevcut Malzemeler

PTFE-Grafit-Compoundgarne

Kullanım Alanları

Armatürler, santrifüj pompalar

Merkel Carbosteam® S 6555
Merkel Carbosteam S, saf karbon ipliklerinden yapılmış,
aşınmaya dayanıklı bir esnek kaplama içeren esnek bir grafit
bloktan oluşmaktadır. Bu salmastra, iyi seviyede elastikiyet ve
yüksek kesit sızdırmazlığının yanı sıra sürekli bir hacim stabilitesine sahiptir. Kaplama, sızdırmaz özellikte ve ısıya dayanıklıdır.
Grafit dolgulu emprenye işlemi sayesinde montaj kolaylaştırılmış
ve mildeki kayma davranışı optimize edilmiştir.
Bu salmastradaki çözünen klorür oranı 50 ppm'in altındadır.
Merkel Carbosteam S özellikle yüksek sıcaklıklarla ve aşındırıcı
malzemelerle çalışılan enerji üretiminde ve sanayide kullanılır.

T

T

–30 … +400 °C

p

30 MPa

Kullanım Alanları

Armatürler

Ürünün avantajları:
■ Yüksek sıcaklığa dayanıklı ve iyi ısı iletimi
■ Düşük sızıntı seviyesi
■ Son halka olarak ekstrüzyon koruması için ve toz keçesi olarak
Merkel Grafiflex veya Merkel G-Spezial ile birlikte kullanılabilir
■ pH değeri 0 … 14

Merkel Carboflex 6587
Merkel Carboflex hacimsel olarak çok stabil davranır ve kimyasal maddelere karşı hemen hemen üniversal seviyede dayanıklılığa sahiptir. Düşük genleşme katsayısı, düşük sürtünme değeri ve
kritik rodaj aşamasının kolayca aşılması özelliği, yüksek kayma
hızlarında aniden ortaya çıkan ve kontrol edilemeyen ısı oluşumunu engeller. Karbon elyafına uyarlanan emprenye işlemi ve
özel olarak belirlenen yağ, rodaj işlemini kolaylaştırır.

Kullanım Alanları

T

–60 … +300 °C

v

20 m/s

p

2,5 MPa
Pompalar

Ürünün avantajları:
■ İyi seviyede kimyasal dayanıklılık
■ İyi seviyede ısı iletimi
■ Düşük sürtünme
■ pH değeri 0 … 14
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Merkel Thermapack 6401
Thermapack 6401, sıcaklığa karşı aşırı dayanıklı bir iplik
malzemesinden (silis) üretilir ve özel olarak geliştirilmiş yüksek
sıcaklığa dayanıklı bir emülsiyonla emprenye edilir.

T

–50 … +1100 °C

p

1 MPa

T

–50 … +850 °C

p

1 MPa

Ürünün avantajları:
Sıcaklığa dayanıklı iplik malzemesi sayesinde aşırı yüksek sıcaklıklarda mükemmel direnç özelliği.
■ Özel emprenye işlemi sayesinde çok iyi sızdırmazlık elde edilir
■ Lifler, Avrupa Yönetmelikleri 97/69/EC, 67/548/EEC'ye ve
sağlık riski olmadan basit ve güvenli bir kullanım sağlayan
Alman TRGS 905'e tabi değildir
■ pH değeri 5 … 9

Merkel Cerampack HT 6453
Cerampack HT, özel olarak işlenmiş, yüksek sıcaklığa dayanıklı
bir cam ipliğinden örülmektedir. İplik, Ni/Cr telle güçlendirilmiştir.İplik lifleri düşük bir biyolojik dayanıma sahiptir ve bu yüzden
67/548/EWG direktiflerine göre zararsız olarak sınıflandırılmışlardır. Salmastraya ilave bir özel emprenye işlemi uygulanır.

Fırılar, ocaklar ve ısı eşanjörlerinin statik
sızdırmazlık uygulamaları

Kullanım Alanları

Ürünün avantajları:
Yüksek sıcaklığa dayanıklı özel cam ipliği sayesinde aşırı yüksek
sıcaklıklarda mükemmel direnç özelliği gösterir.
■ Özel emprenye işlemi sayesinde çok iyi sızdırmazlık elde
edilir
■ Ni/Cr tel güçlendirmesi sayesinde iyi seviyede basınç dayanımına sahiptir
■ pH değeri 5 … 9

Merkel Cerampack MT 6452
Cerampack MT, yüksek sıcaklığa dayanıklı özel bir cam elyafı
ve bir Inconel tel kullanılarak üretilmiştir. Özel bir emprenye
işlemi çok yüksek sıcaklıklara karşı ilave koruma sağlamaktadır.
Ürünün avantajları:
Yüksek sıcaklığa dayanıklı özel cam ipliği sayesinde aşırı yüksek
sıcaklıklarda mükemmel direnç özelliği gösterir.
■ Özel emprenye işlemi sayesinde çok iyi sızdırmazlık elde
edilir
■ Inconel tel sayesinde iyi seviyede basınç dayanımı
■ pH değeri 5 … 9
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Kullanım Alanları

T

–50 … +750 °C

p

1 MPa

Kazanlar, kömür değirmenleri, endüstriyel fırınlar, 750 ºC, ye kadar fırın kapıları, boru hatlarındaki termik izolasyon

Merkel Unimix 7105
Merkel Unimix 7105, PTFE lifleri ile yüksek performanslı bir
yağdan oluşan yeni geliştirilmiş, püskürtülebilir bir lif karışımıdır.
Bu salmastra, Merkel Arolan 6215 veya Merkel Unichem 6313'den üretilen glent baskı halkaları ile birlikte, aşındırıcı
maddelere karşı ve aşınmış millerde çalışırken bile idealdir.
Püskürtülebilirlik özelliği sayesinde, pompa çalışma modu
esnasında salmastra gövdesini doldurmak ve böylece duruş
zamanlarını ortadan kaldırmak mümkündür.
Merkel Unimix 7105, diğer karışımlara göre 0 ile 14 arasındaki
tüm pH aralığında dayanıklıdır ve lif uzunluklarının kısa olması
sayesinde daha homojen ve kolay bir şekilde püskürtülebilir.
Sevkiyat anında karışımın yoğunluğu yaklaşık 1,4 g/cm³'tür
(1 kg ≈ 0,7 l).

T

–100 … +250 °C

v

10 m/s

p

2,5 /7,5 MPa

Mevcut Malzemeler

Lif karışımı (PTFE lifleri), glent baskılı yuva
halkaları (Arolan 6215 veya Unichem
6313 )

Kullanım Alanları

Pompa ve karıştırıcı uygulamalarında
aşındırıcı maddeler

Ürünün avantajları:
■ İyi seviyede kimyasal dayanıklılık
■ Düşük sızıntı seviyesi
■ Duruş süresi yoktur
■ pH değeri 0 … 14

Merkel Unimix 7106
Merkel Unimix 7106, PTFE lifleri ve grafit partikülleri ile yüksek
performanslı bir yağdan oluşan yeni geliştirilmiş, püskürtülebilir
bir lif karışımıdır.
Bu salmastra, Merkel Arolan 6215 veya Merkel Unichem 6313'den üretilen glent baskı halkaları ile birlikte, aşındırıcı
maddelere karşı ve sabitlenmiş millerle çalışırken idealdir.
Püskürtülebilirlik özelliği sayesinde, pompa çalışma modu esnasında salmastra gövdesini doldurmak ve böylece duruş zamanlarını ortadan kaldırmak mümkündür.
Merkel Unimix 7106, diğer karışımlara göre 0 ile 14 arasındaki
tüm pH aralığında dayanıklıdır ve lif uzunluklarının kısa olması
sayesinde daha homojen ve basit bir şekilde püskürtülebilir.
Sevkiyat anında karışımın yoğunluğu yaklaşık 1,4 g/cm³'tür
(1 kg ≈ 0,7 l).

T

–100 … +250 °C

v

10 m/s

p

2,5 /7,5 MPa

Mevcut Malzemeler

Lif karışımı (PTFE lifleri), glent baskılı yuva
halkaları (Arolan 6215 veya Unichem
6313 )

Kullanım Alanları

Pompa ve karıştırıcı uygulamalarında
aşındırıcı maddeler.

Ürünün avantajları:
■ İyi seviyede kimyasal dayanıklılık
■ Düşük sızıntı seviyesi
■ Duruş süresi yoktur
■ pH değeri 0 … 14
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Sonsuz Salmastra Halkaları
Simrit, birçok farklı malzeme ve ölçüde sınırsız salmastra
halkaları üretmektedir. Bu sızdırmazlık halkaları ortak merkezli
bir hortum örgü ve opsiyonel bir kauçuk çekirdek malzemeden
oluşur. Kauçuk çekirdek malzeme ürünün tüm ömrü boyunca sabit bir sızdırmazlık kuvveti sağlar. Bu, çok sayıda açma kapama
çevrimine sahip statik kapak sızdırmazlık elemanları için idealdir.
Örgü, eskimeye ve kimyasal aşınmaya karşı iyi seviyede koruma
sağlar.
Sonsuz salmastra halkaları düşük aktif hareketli birçok uygulamada da kullanabilir.
Farklı iplik, çekirdek ve emprenye işlemi kombinasyonları pek
çok farklı uygulama için ideal sızdırmazlığı sağlar.

T

–30 … +550 °C

v

2 m/s

p

1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

Ramie, Aramid, PTFE,
PTFE-/Grafit karışımları, karbon

Kullanım Alanları

Tank kapakları, iniş delikleri, filtreler,
kurutucular, kimyasal karıştırıcı gövdeleri,
döner armatürler, döner fırınlar.

Ürünün avantajları:
■ Düşük sızıntı seviyesi
■ Yükseltilmiş elastikiyet seviyesi ve elastik geri dönme özelliği
■ İyi seviyede kimyasal dayanıklılık
■ pH değeri 0 … 14 (malzeme kombinasyonuna göre)

Merkel Tank Salmastrası 6324
Merkel Tank Salmastrası 6324 ortak merkezli bir hortum örgü
ve opsiyonel bir kauçuk çekirdek malzemeden oluşur.
Kauçuk çekirdek malzeme ürünün tüm ömrü boyunca sabit
bir sızdırmazlık kuvveti sağlar. Bu, çok sayıda açma kapama
çevrimine sahip statik kapak sızdırmazlık elemanları için idealdir.
Örgü, eskimeye ve kimyasal aşınmaya karşı iyi seviyede koruma
sağlar.
Ürünün avantajları:
■ Düşük sızıntı seviyesi
■ Yükseltilmiş elastikiyet seviyesi ve elastik geri dönme özelliği
■ İyi seviyede kimyasal dayanıklılık
■ pH değeri 0 … 14 (malzeme kombinasyonuna göre)
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T

–30 … +250 °C

v

2 m/s

p

1,0 MPa

Mevcut Malzemeler

İplik malzemesi (PTFE), çekirdek malzeme
(EPDM, MVQ), emprenye işlemi (PTFE)

Kullanım Alanları

Kapak ve dış gövde sızdırmazlık elemanları, tank kapakları, iniş delikleri, filtreler,
kurutucular, kimyasal karıştırıcı gövdeleri,
döner armatürler, döner fırınlar.

Aksesuarlar
Salmastra Sökme Aparatı
Yeni bir yumuşak salmastranın sızdırmazlık özelliği için en
önemli faktörlerden biri yuvanın temiz olmasıdır. Bu nedenle, eskimiş sızdırmazlık elemanlarının dikkatli bir şekilde ve tamamen
yuvadan çıkarılması gerekir. Salmastra sökme aparatı, yumuşak
salmastrayı yuvasından hızlı ve hassas bir şekilde çıkarmak
için geliştirilmiştir. Dövülmüş spiral şekilli burgulu uç, çekme
miline sıkıca bağlanır. Her tipteki örgülü ve dokunmuş yumuşak
salmastraya güç harcamadan takılabilir. Sağlam ve esneyebilen
mili ile ulaşılması güç olan yumuşak salmastralar bile kolayca
demonte edilebilmektedir. Metalden yapılmış tutma sapı çekme
yüküne göre üretilmiştir ve ele rahatça oturur. Salmastra sökme
aparatları set halinde pratik bir kutuda içinde sevk edilir. Her set,
genişlikleri 6 mm, 10 mm ve 13 mm'den itibaren olan salmastra
yuvaları için 22 cm, 33 cm, 44 cm uzunluğunda çelikten yapılmış birer çift sökme aparatından oluşur.

Salmastra Kesme Aparatı
Üniversal salmastra kesme aparatı yumuşak salmastra rulolarından ring kesmek için geliştirilmiştir. Bu kesme aparatı ile
salmastralar tam boylarında ve uygulamaya hazır bir şekilde kesilebilmektedir. Kesme aparatının plastik cetveli üzerinde mm ve
inç ölçülü bir sürgülü kumpas bulunmaktadır. Cetvelin skalası mil
çapında hizalanmıştır; burada salmastra kesiti skala üzerinden
sürgüdeki değere ayarlanır. Sürgü dayaması ve kesim aralığı,
45° ile optimum kesime uygun şekilde tasarlanmıştır.
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Hidrolik Akümülatörler
Standart Ürün Yelpazesi
Diyaframlı Akümülatörler
Özel bir kaynak tekniği sayesinde diyaframlı akümülatörler
düşük ağırlıklı bir konstrüksiyonda üretilmektedirler. Kullanılacak
akışkan ve çalışma koşullarına bağlı olarak akümülatörlerde
farklı malzemelerden üretilen diyaframlar kullanılmaktadır.
Standart ürünlerde gaz tarafında bir bakım bağlantı parçası ile
birlikte sevk edilmektedir. Çalışma Şartları : Vol : 0,075 ile 5 l.

350 bar lık Akümülatörler

T

–40 … +120 °C

p

4 … 50 MPa

Basınç darbelerinin sönümlenmesi,
titreşim sönümlemesi, hacimsel yağ
ihtiyacının karşılanması

Kullanım Alanları

p

35 MPa

p

10 … 33 MPa

p

5… 25 MPa

p

10 … 33 MPa

350 bar'lık akümülatörler, standart olarak farklı yağ bağlantıları
ve aynı şekilde farklı diyafram tipleri ile üretilmektedirler. Özel
talep durumunda özel tipler de üretilmektedir. Çalışma Şartları :
Vol : 0,75 ile 3,5 l.

Vidalı Tip Hidrolik Akümülatörler

Çalışma Şartları : Vol : 1,5 ile 2,0 l.

Özel Ürün Yelpazesi
Mobil Hidrolik Uygulamalar İçin Pistonlu Akümülatörler
Pistonlu akümülatörler yüksek basınç farklarında kullanılmak
üzere tasarlanmışlardır. Çalışma Şartları : Vol : 16 cm3 – 5 l.

Özel Üretim Hidrolik Akümülatörler
Mobil hidrolik uygulamalarda kullanılmak üzere, her tarafı
kaynakla kapatılmış hidrolik akümülatörlerdir. Talep üzerine paslanmaz çelik malzemeden de üretilebilmektedir: Hacim: 0,75 l.
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Hidrolik Sistemler İçin Titreşim Sönümleyici
Pulzasyonlar (titreşimler) hidrolik ünitelerde, ses oluşumuna
sebep olurlar, aşınmayı arttırırlar ve güç kaybına neden olurlar.
Bir titreşim sönümleyici, titreşimlere sebep olan basınç ve akışkan
değişimlerini azaltır. Sönümleyici, ortaya çıkan bu olumsuzlukları
gidermektedir. Güç artışlarının yanı sıra gürültü azaltılmakta ve
komponentlerin ömrü de artırılmaktadır. Kullanım yerine özel
olarak da konvansiyonel diyaframlı akümülatörler veya yeni
geliştirilmiş yay fonksiyonlu akümülatörler ve geniş bantlı titreşim
sönümleyiciler kullanılabilmektedir. Sönümleyicilerin tasarımı
müşterilerin isteğine göre gerçekleştirilmektedir.
Entegre Valf Üniteli Hidrolik Akümülatörler

Mobil hidrolik uygulamalarda kullanılmaktadır ve kullanım yerine özel olarak geliştirilmektedir.

Akü Yükleme Valfi NG 6
2 pilot valfi ile 2/2 yön valfi. Üst ve alt basınç kademeleri ayrı
ayrı ayarlanabilir. Üst basınç kademesine erişilmesiyle hidrolik
pompa boşta çalışmaya geçer ve alt basınç kademesine erişilmesiyle tekrar devreye girer. Böylece kısa süreli büyük hacimli
yağ ihtiyacı olan hidrolik sistemler, küçük bir hidrolik pompa ve
bir hidrolik akümülatörle az enerji harcayarak çalıştırılabilirler.

Hidropnömatik Ön Aks Süspanisyonu
Tarım makinalarının hidropnömatik ön akslarında kullanılan
hidrolik akümülatörün kumanda bloğu ile kombine edilmesiyle
elde edilen ünitelerdir. Yüke bağlı olarak yaylanma yolu ve yükten bağımsız hız seviyesinin ayarlanması, ani değişen yüklerde
bile, yaylanma fonksiyonunun optimum olmasını sağlamaktadır.
Avantajları : Arttırılmış güvenlik, daha yüksek performans, daha
yüksek hız, her şart altında tam çekiş gücü, daha sakin sürüş ve
uzun ömür.

Hidropnömatik Kabin Süspansiyonu
Kullanım yerine özel olarak adapte edilmesiyle konforlu kısa
stroklu bir yaylanma elde edilmektedir. Silindir ve akümülatör
kombinasyonu yüke ve konfor beklentisine göre tasarlanmaktadır. Bu süspansiyon sistemi sayesinde yasal olarak artan konforlu
ve sağlıklı iş yeri sağlanmakta, makinanın çalışma süresi arttırılmakta ve daha konforlu ve güvenli bir sürüş elde edilmektedir.

Kullanım Alanları

Araç kabinleri

65

O-Ring
O-Ring kullanım yerlerinde neredeyse her uygulama için Akrilonitril-Butadien-Kauçuk (NBR),
Flor-Kauçuk (FKM), Etilen-Propilen-Dien-Kauçuk (EPDM), Poliakrilik-Kauçuk (ACM), SilikonKauçuk (VMQ) vb. gibi mevcut 400'den fazla farklı malzeme karışımından standart ve özel
çözümlere ulaşabilirsiniz.
O-Ringler için yüksek performanslı malzeme seçimi
Elastomer tipi

Çalışma
sıcaklığı

Kullanım alanları ve
uygulama alanları

Özellikleri

–50 … +150 °C

Yüksek sıcaklığa dayanıklılık
(180°C'ye kadar suda kullanılabilir!)
Genel onay sertifikaları: KTW, WRAS,
FDA uyumlu, ACS, W270,
3A sanitary, KIWA, USP VI, ADI-free

Isı mühendisliği, medikal uygulamalar,
gıda sanayi, güneş enerjisi sistemleri,
içme suyu sanayi, ilaç sanayi

75 HNBR 231127

–25 … +140 °C

KTW, DIN EN 681/1 WA,
DIN EN 682, DIN EN 549,
W270, VP 614

Gaz, içme suyu, su, yağlı hava ve
mineral yağlar, "genel bağlantı" için
kullanılan malzemeler – bağlantı
fittingleri ve armatürlerinin gaz ve suya
karşı sızdırmazlığında!

70 XIIR 232175

–60 … +130 °C

Çok düşük geçirgenlik özellikli malzeme

75 Floropren
XP40

–15 … +200 °C

FDA uyumlu, genel akışkan dayanımı,
CIP/SIP akışkanları ve sıcak buhar için
özel olarak geliştirişmiştir

60 ACM 232262;
70 ACM 231911

–30 … +175 °C

Yüksek sıcaklığa ve katkılı mineral
yağlara da dayanıklı ve DOTG içermey- Motor ve redüktör uygulamaları
en versiyonu da mevcuttur

80 HNBR 230938

–35 … +140 °C

Biyolojik olarak parçalanan yağlara
karşı dayanıklı, düşük sıcaklıklarda
esnek

70 NBR 233536

–30 … +125 °C

sistemleri,
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, ayrıca düşük Direksyon
sıcaklıklara uygun versiyonlar da mevcut yağlı hava, mineral yağlar

70 EPDM 291

Enerji tekniği,
SF6 -gaz izolasyonlu yüksek gerilim şalt
tesisleri, genel gaz sızdırmazlığı

Gıda sanayi, kimya sanayi

Yağ hidroliği (tarımsal uygulamalar)

Bu arada, –60°C'ila +200°C (PVMQ'den yapilmis özel malzemeler için –100°C'nin altinda ve Simriz®'den
+ 325°C'ye kadar) çalışma sıcaklığı aralığında, sızdırmazlığı sağlanacak her akışkan için sertlik aralığı 40 ile 90 Shore A arasında
özel çözümler mevcuttur.

Standart Ürün Yelpazesi
O-Ring
O-ringler, dairesel kesite sahip yuvarlak sızdırmazlık elemanlarıdır. Ağırlıklı olarak statik makina parçalarının sıvı ve gaz
halindeki maddelere karşı sızdırmazlığıyla ilgili uygulamalar
için kullanılırlar. Belirli koşullarda, eksenel, döner ve osilasyonlu
hareketlerde de dinamik sızdırmazlık elemanı olarak kullanmak
mümkündür.
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Özel Ürün Yelpazesi
Özel Formlu O-Ring'ler
Stoklarda bulunan standart ölçülerin ve malzemelerin dışında
müşteriye özel ürünler de geliştirilmektedir. Bu ürünler müşterilerin özel taleplerini karşılamakla birlikte farklı montaj ve çalışma
koşullarına göre optimum uyum sağlamaktadır. Bu ürünlerle
statik makina elemanlarının sıvı ve gaz şeklindeki akışkanlara
karşı sızdırmazlığı sağlanmakla birlikte, istenirse eksenel, radyal
ve salınım hareketlerinde de dinamik sızdırmazlık sağlanabilmektedir.

Özel Malzemeden Üretilmiş O-Ring'ler
Simriz® malzemeden mamul O-Ring'ler tıpki PTFE gibi benzer
kimyasal akışkanlara ve yüksek sıcaklıklara dayanmaktadır.
PTFE malzemeden farkı elastik olmasıdır. Bu özelliği ile sıradan
kauçuk karışımlarından üretilmiş O-Ring'lere kıyasla çok daha
uzun ömürlü ve dirençlidir. Simriz® malzemeden mamul
O-Ring'ler standart ölçülerde kısa sürede üretilmektedir.

T

Mevcut Malzemeler

–25 … +325 °C

Simriz®

Ürünün avantajları:
■ Genel kimyasal dayanım
■ 70 ile 85 Shore A arası sertlik
■ FDA uyumlu versiyonlar

Yüzey İşlemeli O-Ring
O-Ring'in üst yüzeyinin muhtelif tozlar, özel gresler, emülsiyon
veya cilalarla kaplanması ile üretilmektedir.
Ana kauçuk malzeme ve bundan bağımsız bir üst yüzey
kaplaması, optimum özellikler elde edilmesini sağlar ve kolay
bir montaj ile iyi bir sızdırmazlık sağlar. Simrit’in yüzey işlemeli
O-Ring’leri ile montaj ve uygulama sorunları (yapışma gibi)
ortadan kalkar.
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Likit Silikon Ürünler
Özel Ürün Yelpazesi
Şerit Sızdırmazlık Elemanları/Kapak Contaları
Likit silikondan (LSR) üretilmiş şerit sızdırmazlık elemanları ve
kapak contalarıdır. Avantajları : Ekonomik bir çözüm olup, hava
koşullarına ve yaşlanmaya dayanıklıdır. Malzemenin Shore
sertliği 10 ile 80 Shore A arası olabilmektedir.

2 Komponentli Kompozit Parçalar
Likit silikonun (LSR) çeşitleri sayesinde, ekonomik ve çok kaliteli
kompozit parçaların geliştirilmesi ve üretilmesi mümkündür. Tek
tek parçaların montajı böylece ortadan kalkmakta ve bununla
olası hasarların önüne geçilmektedir. Bu kompozit parçalarla
montaj işlemi çok kısa bir süreye ve basite indirgenmektedir.

Hijyenik ve Gıda Uygulamaları için Teknik Kauçuk
Parçalar
Likit silikon (LSR) parçaların su ile direkt temas halinde olduğu
uygulamalarda başlıca iki kriter ön plana çıkmaktadır. Kauçuk
parçada mümkün olduğunca az kireç oluşumu ve kirecin kolayca çözünebilmesi ile KTW, WRAS, BGvV ve FDA gibi kuruluşlarca uygunluğunun belgelenmesi. Bu nedenle LSR teknik kauçuk
parçalar sadece hijyen alanında değil, aynı zamanda gıda
sanayinde de kullanılmaktadır.

Mikroelektronik ve Elektroteknik Uygulamalar için Sızdırmazlık Elemanları
Teknik kauçuk parçalar iyi mekanik direnç ve ışık dayanımı
göstermelerinin yanında, aynı zamanda iyi elektrik izolasyonu
sağladıkları için fiber-optik bağlantılarda, mikro şalterler ile orta
ve yüksek gerilim tekniği uygulamalarında kullanılmaktadır.
Likit silikondan (LSR) üretilmiş teknik kauçuk parçalar, şalter ve
fişlerde radyal sızdırmazlık sağlanmasında yaygın bir uygulama
alanına sahiptirler. Muhtelif renklerde, çok hassas ve sürekli
aynı hassasiyette ve kalitede üretim yapılabilmesi bu likit silikon
parçaların tercih edilmesinde büyük önem teşkil etmektedir.
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Özel Sızdırmazlık Elemanları
Elastomer Kompozit Parçalar ve Hassas Teknik Kauçuk Parçalar Özel Ürün Yelpazesi
Plug & Seal Soketli Bağlantılar
Plug & Seal soketli bağlantılar dışı kauçuk kaplı boru bağlantı
parçalarıdır.
İki gövde veya cihaz arasında sızdırmaz bir bağlantı oluşturulmasını ve yağ, su, hava gibi maddelerin güvenli bir şekilde
taşınmasını sağlarlar.
Simrit, standart üretim yelpazesindeki Plug & Seal çözümlerinin yanı sıra müşteri uygulamalarına özel ürün çözümleri de
sunmaktadır.

Mevcut Malzemeler

ACM, AEM, VMQ, EPDM, FKM, HNBR,
NBR, hassas çelik, alüminyum

Kullanım Alanları

Armatürler, motor ve redüktör uygulamaları, boru hattı sistemleri

Elastik İletim Devre Kartları
Elastik bir iletim devre kartının bir kauçuk sızdırmazlık elemanıyla birlikte kullanılması yeni olanaklar yaratmaktadır. Böylece
sensörler, elektrik iletkenleri, sızdırmazlık elemanları, taşıyıcılar
ve bağlantı elemanları tek bir modülde entegre edilebilmektedir.
Farklı malzemelerle oluşturulan mevcut tip çeşitliliği, şaşırtıcı
yeni çözümlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Tip çeşitliliğinin
sebepleri şunlardır:
■ Farklı esnek iletim devre kartları ve sızdırmazlık malzemelerinin birlikte kullanımı
■ Basınç, sıcaklık veya diğer fiziksel ya da kimyasal parametrelerin ölçümü için sensörlerin bağlanması
■ Farklı soketli bağlantılar ve farklı taşıyıcı malzemeler.

T

≤ +150 °C

Mevcut Malzemeler

FKM, NBR, Pyralux

Kullanım Alanları

Manyetik valfler, motor ve redüktör uygulamaları, motor yönetim sistemleri

Mevcut Malzemeler

Butil, Simriz®

PFT Hassas Teknik Kauçuk Parçalar
Teknik kauçuk parçalar, sızdırmazlık veya sönümleme elemanı
olarak kullanılabilen parçalardır. Müşteri talepleri doğrultsunda
tasarlanır ve geliştirirler ve yüksek kaliteli malzemelerden üretilirler. Özel kimyasallara dayanım, gaz sızdırmazlığı gibi uygulamalar için Simriz® ve Butyl malzemeler en ideal malzemelerdir.

Minyatür Kauçuk Sızdırmazlık Elemanları/Simriz®
(FFKM) Teknik ve Kompozit Kauçuk Parçalar
Çok küçük teknik kauçuk parçalar da müşteri talepleri doğrultusunda özel olarak üretilmektedirler. Çok geniş bir malzeme
çeşitliliğinde ve farklı tasarımlarda üretim yapılması mümkündür.
Özellikle Simriz® (FFKM) ve benzeri malzemeler, kimyasal
akışkanlar gibi çok yüksek dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır. Minyatür parçaların avantajı, sızdırmazlık,
sönümleme ve manyetik tetikleme gibi çok fonksiyonlu özelliklere
sahip parçalar olmalarıdır.

T

≤ +260 °C

Mevcut Malzemeler

Simriz® (FFKM)

Kullanım Alanları

Valfler, medikal teknik, yarı iletkenler
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Sızdırmazlık Plakaları
Sızdırmazlık Plakaları, birden fazla ve farklı sızdırmazlık bölgelerinin sızdırmazlığında kullanılmaktadır. Sızdırmazlık plakaları,
metal bir plakanın üzerine sızdırmazlık dudaklarının vulkanize
edilmesi ile elde edilirler. Birden fazla sızdırmazlık elemanı
(örneğin O-Ring) tek bir parça üzerinde birleştirilmiştir. Sızdırmazlık plakasının tasarımı, neredeyse bağlantı vidalarının sıkma
momentinden bağımsız olarak, tüm sızdırmazlık bölgelerinin
eşit bir şekilde yüzeye basmasına ve sızdırmazlık sağlamasına
olanak tanır.

T

–40 … +180 °C

p

250 … 800 MPa

Kullanım Alanları

Genel iş makinaları, motor ve redüktör
uygulamaları, traktörler ve diğer tarım
makinaları

Mevcut Malzemeler

Çelik, düşük Shore sertliğinde VMQ

Kullanım Alanları

Motor ve redüktör uygulamaları

Özel Formlu ve Özel Malzemelerden Üretilmiş Kauçuklu
Sızdırmazlık Pulları
Vidalı bağlantıların statik sızdırmazlığı için kullanılan, standart
kauçuklu sızdırmazlık pullarının haricinde, özel uygulamalar
için, örneğin iç yüzeyinde merkezleme zarı olan özel kauçuklu
sızdırmazlık pulları da üretilmektedir.

Gevşetmezlik ve Titreşim Sönümleme Parçaları
Motor ve diğer yardımcı bileşenlerin bulunduğu alan vibrasyonu
ve sesi azaltmak için farklı elastomer-metal konstrüksiyon elemanları kullanılabilir. Bu elemanlar karter, motor silindir kapağı
ve enjektörler gibi metal parçalarda elastik bağlantı yapılabilmesi ve sızdırmazlık sağlanması amacıyla da kullanılırlar. Somut
bir örnek olarak ticari araçlarda kullanılan ve araca vidalarla
sabitlenen motor kontrol sistemini gösterebiliriz. Burada kauçuk
bağlantı parçaları elastik ve vibrasyon sönümleyici şekilde
bağlanırlar.

Vibrasyon Sönümlemeli Dişli Çarklar
Dişli çarklar dizel motorlarda eksantrik mili ve benzeri diğer yardımcı komponentlerin tahrik edilmesinde kullanılırlar. Bu yardımcı komponentler vibrasyonlara ve ses oluşumuna sebep olurlar
ve bu da gürültülü bir çalışma yaratır. Problem dişlinin iç ve dış
kısımlarının birbirlerine kauçuk vulkanize edilerek bağlanması ve
vibrasyonun bu kauçuk tarafından sönümlenmesiyle çözülmektedir. Bu şekilde titreşimler ve sesler ciddi oranda azalmaktadır.

T

–25 … +140 °C

p

0,3 MPa

Mevcut Malzemeler

HNBR, Stahl

Kullanım Alanları

İş makinaları için kullanılan zincirli
çarklı/dişli çarklı orta boy ve büyük dizel
motorlar, ekzantrik mili dişlisi, traktörler
ve diğer tarım makineleri, dişli redüktörler

Mevcut Malzemeler

HNBR, NR

Kaplinler
Çalışma Şekli : Tahrik sistemlerinde sessiz bir çalışma elde edilmesini sağlamaktadır. Kauçuk parça elastik yay ve sönümleyici
olarak işlev görür. Sistem tasarımı FEM analizi ile yapılmaktadır.
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Kör Tapalar GA

T

–40 … +100 °C

Sacdan yapılmış ve üzerine kauçuk vulkanize edilmiş kör tapalardır.

Mevcut Malzemeler

75 NBR 99004

Kullanım Alanları

Gövdelerdeki deliklerde sızdırmazlık

Kör Tapalar GSA

T

–40 … +100 °C

Daha yüksek sökme kuvveti için yarı metal gövdeli (H8) yarı
kauçuk kör tapalardır.

Mevcut Malzemeler

75 NBR 99004

Kullanım Alanları

Gövdelerdeki deliklerde sızdırmazlık

Kapak Contaları (Plastik-Kauçuk Kompozit Parçalar)
Ana gövde termoplast veya duroplasttan üretilmektedir.
Özellikle karmaşık geometriye sahip parçalar için ekonomik bir
çözümdür.
Kullanım Alanları:
Çok fonksiyonlu bağlantı yapılmasına olanak tanıyan ve
beraberinde valf özelliği de barındırabilen kapak sızdırmazlık
elemanlarıdır. Özel üretim prosesi sayesinde ekonomik bir üretim
sağlanmaktadır.
Bobin İndüktörleri ve Bobin Çekirdekleri
Manyetik bir metale kauçuğun vulkanize edilmesiyle üretilen ve
manyetik valflerin sızdırmazlığı ve sönümlenmesi ile indüktörlerin
montajı için kullanılan kompozit parçalarıdır. Nozül geometrisi
FEM analizi ile tasarlanmaktadır. Kompozit parça ve yaylar
ana gövde üzerine monte edilmektedir. Müşteri isteğine göre
kaplama yapılmaktadır.

T

Çalışmama
ömrü

Kaplama

≤ 600 Milyon çevrim

PTFE, RFN, Plazma

Mevcut Malzemeler

EPDM, FKM, FFKM, NBR, HNBR, VMQ,
FVMQ, ACR, BIIR

Kullanım Alanları

Ev aletleri, bina otomasyonu (örn. gaz
kazanları, yağ brülörleri), endüstriyel
pnömatik

Eksenel sızdırmazlık sağlayan Valf Gövdeleri
Valflerde açma / kapama görevi yapan, döküm veya metal
gövde üzerine veya enjeksiyon plastik parçanın üzerine kauçuk
veya kompozit kauçuk parçanın vulkanize edilmesiyle üretilen
parçalardır. Kullanım yerine göre, hemen hemen tüm malzeme
kombinasyonlarından üretilebilmektedir. Yüksek fonksiyonel
güvenliğe sahip uzun ömürlü ve ekonomik bir çözümdür.

–40 … +200 °C

T

Çalışmama
ömrü

Kaplama

–40 … +200 °C

≤ 600 Milyon çevrim

PTFE, RFN, Plazma

Mevcut Malzemeler

EPDM, FKM, FFKM, NBR, HNBR, VMQ,
FVMQ, ACR, BIIR

Kullanım Alanları

Ev aletleri, bina otomasyonu (örn. gaz
kazanları, yağ brülörleri), endüstriyel
pnömatik
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Çok fonksiyonlu Valf Gövdeleri
Bu kompozit parçalar, metal veya plastik bir parçanın üzerine,
kullanım yerine göre belirlenmiş kauçuğun mekanik bağlanması
veya kimyasal olarak vulkanize edilmesiyle üretilirler. Görevi:
Sızdırmazlık, sönümleme, yataklama, merkezleme. Plastik gövde
sayesinde farklı tasarımlarda üretim imkanı sağlamaktadır. Parça
sayısının azalması nedeniyle ekonomik bir çözümdür. Yüksek
fonksiyonel güvenliğe sahiptir ve uzun ömürlüdür.

T

Çalışmama
ömrü

Kaplama

Kullanım Alanları

Ev aletleri, bina otomasyonu (örn. gaz
kazanları, yağ brülörleri), endüstriyel
pnömatik

Mevcut Malzemeler

HNBR

Enjektör Keçeleri
Enjektör keçeleri, dizel motorlarda subap bölümüne su, toz ve
kir girmesini engeller ve aynı şekilde motor bölümünde yağ
sızmasına engel olurlar. Simrit'in enjektör keçeleri yüksek sıcaklık
ve akışkanlara iyi dayanım gösteren özellikleri sayesinde uzun
ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışırlar.

Sıcaklık (Termik) Boşluk Pulları / Reaksiyon Pulları
Konik makaralı rulman uygulamalarında, sıcaklık farklarında,
aluminyum gövdenin çelik mille arasında oluşan ısıl genleşmenin
dengelenmesinde kullanılırlar. Avantajları : Isıl genleşmelerin ve
akma boşluklarının kontrol altına alınması.

Sızdırmazlık Kitleri
Elastomer kompozit parçaların ve hassas teknik kauçuk parçaların birbirine monte edilmesiyle elde edilen sızdırmazlık gruplarıdır. Montajı yapılmış, entegre edilmiş elastomer ve elastomer
kompozit parçalar gibi, birden fazla sızdırmazlık elemanı içeren
yapı elemanlarıdır.
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PTFE, RFN, Plasma

EPDM, FKM, FFKM, NBR, HNBR, VMQ,
FVMQ, ACR, BIIR

Metal bir ana gövde üzerine kauçuğun vulkanize edilmesinde
üretilen, silindir kapağına güvenli ve sızdırmaz bir bağlantı yapmayı sağlayan ve kauçuk boru sayesinde de akış kesitinde hava
girişinin verimli olarak gerçekleşmesini sağlayan parçalardır.

Simrit'in tüm standart ve özel kauçuk malzemelerinin kesilmesi,
preslenmesi veya elastomer hortumlardan kesilmesiyle elde edilen, yüzeyleri istek üzerine taşlanan düz sızdırmazlık contalarıdır. Avantajları : Düşük kalıp maliyeti, üstün malzeme kalitesi.

≤ 600 Milyon çevrim

Mevcut Malzemeler

Kauçuk Emiş Bağlantı Parçası

Kauçuk Plaklardan üretilen Contalar

–40 … +200 °C

Kauçuk - PTFE Kompozit Parçalar
Plaka halindeki kompozit malzemelerden üretilirler. Elastomer
kısım, parçanın elastik olmasını ve statik sızdırmazlık gerçekleşmesini sağlar, PTFE ise dinamik sızdırmazlık tarafında düşük bir
sürtünme elde edilmesine olanak tanır.

Kelebek Vana Sızdırmazlık Contaları
Proses tekniğinde çokça kullanım alanı olan kapak sızdırmazlık contalarıdır. Elastomer conta, valfin kapanması esnasında
radyal olarak sıkıştırılarak, çok düşük viskozitedeki akışkanların
sızdırmazlığını çok iyi sağlamaktadır. Düşük sürtünme ve düşük
şekil değiştirme özelliği sayesinde görevlerini en iyi şekilde
yerine getirirler. Yüksek sıcaklık ve akışkan dayanımı sayesinde
özellikle temizleyici akışkanlarla kullanılırlar (CIP – Cleaning In
Place/SIP – Sterilization In Place).

T

–40 … +180 °C

Mevcut Malzemeler

EPDM, FKM, HNBR, VMQ

Kullanım Alanları

Gıda ve kimya sanayi

Kablo Grometleri

T

–150 … +220 °C

PTFE teknik kauçuk parçalardır. Örneğin sondalarda kablo
demetlerinin izolasyonunda kullanılmaktadır. Düşük dielektrik
katsayısına ve yüksek bir iletim özelliğine sahiptir.

Mevcut Malzemeler

PTFE

Mevcut Malzemeler

PTFE

Mekanik Kompozit Parçalar
PTFE bir piston keçesinin bir gövdeye, örneğin bir piston üzerine
monte ve kalibre edilmesi şeklinde üretilen sızdırmazlık parçalarıdır. Avantajları : Hazır üretilmiş parça sayesinde üretim
prosesinde zaman tasarrufu.

Manşet Keçeler
+ 0,25

Dudaklı tipte sızdırmazlık elemanlarıdır. Baskı elemanı içeren
sızdırmazlık elemanlarına kıyasla ilk çalışma esnasında düşük
sürtünme ve düşük dudak basıncı özelliğine sahiptir. Bir çok
sektörde çok geniş kullanım alanlarına sahiptir.

Ø29,75 Ø28
Ø21,8
Ø20 +- 0,2

3,82
0,8
Ø15,5
Ø32,35

Sızdırmazlık Pulları
PTFE'den üretilen özel sızdırmazlık elemanlarıdır. Geniş sıcaklık
aralıklarında kullanılmak üzere, baskı kuvveti elde edilmesini
sağlamak amacıyla elastomer bir parça veya metal bir yayla
birlikte de üretilmektedirler. Standart hidrolik sızdırmazlık elemanları yelpazesini tamamlayıcı bir üründür. Malzemeler : Yüksek tribolojik etkenler için özel dolgulu PTFE karışımları. Sıcaklık
dayanımı kullanılan elastomer malzemeye bağlıdır.
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Elastomer Profil Contalar
Ektrüzyon ile üretilen ve uçları sonradan birleştirilen sızdırmazlık
profilleridir. Çalışma koşullarına ve akışkana bağlı olarak farklı
malzemelerden, müşteriye özel olarak da profiller geliştirilmekte
ve üretilmektedir.
Döner fırınlar, büyük kapaklar ve
bağlantılar, bent kapakları, tünel delme
makinaları, rüzgar türbinleri

Kullanım Alanları

Şerit O-Ringler
Sonsuz, ekstrüzyonla üretilmiş O-Ring profilli şeritler, yapıştırma
O-Ring'ler için malzeme olarak kullanılır. Örneğin büyük flanşların veya kapakların sızdırmazlığında kullanılır.
Ekstrüzyonla üretilen, istenen ölçüye kesilen ve yapıştırılarak
vulkanize edilen şerit sızdırmazlık elemanlarıdır.

Pnömatik Tutucular ve Emiciler
Otomatik kumanda sistemleri için geliştirilmiş kauçuk parçalardır.
Hassas taşınması gereken parçaların, düz yüzeyli veya pürüzlü
yüzeyli parçaların tutulması ve taşınması gibi işlerde otomasyon
sistemlerinde kullanılan emici, tutucu ve taşıyıcı, hassas teknik
kauçuk parçalardır. Standart ürünlerin dışında, bilyalı valf içeren
sayısız özel çözümler de üretmekteyiz.

Tornalanmış veya bant malzemeden dikdörtgen kesitli olarak
üretilmiş yataklama elemanlarıdır. Her tipteki piston ve rod çapına uygun olarak kesilmektedir. Yataklama elemanları ısıl genleşmeyi önlemek amacıyla çapraz kesikli olarak da üretilmektedir.
Özel talep üzerine kademeli kesikli (basamak şeklinde) olarak
da üretilebilmektedir.

3 -0,15

94,4 -0,2
84,4 -0,2

3 -0,15
6 -0,1

Yataklama Elemanları
84,4 -0,2

Standart Körükler
Tek Boğumlu Körükler

T

Açısal hareket yapan mafsalları korumaya yararlar. Sınırlı eksenel hareketlere uyumludurlar. Tek boğumlu körükler, mafsallardaki gresin dışarıya çıkmasını engeller ve mafsalları tozdan
korurlar.
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–40 … +100 °C, –30 … +100 °C

Boy aralığı

9 … 141,6 mm

Dış Ø

20 … 375 mm

Mevcut Malzemeler

CR, NBR

Kullanım Alanları

Kardan mafsalları, küresel mafsallar,
boru uçları

Çok Boğumlu Körükler
Körükler, hareketli körük kısmı ve bağlantı için kullanılan iki bağlantı bölgesinden oluşan koruyucu elemanlardır. Bu elemanlar
eksenel olarak hareket eden milleri ve makina parçalarını kir, su,
toz ve dış etkenlerden korurlar. Tasarıma bağlı olarak eksene
dik çalışan hareketleri veya her iki hareketin kombinasyonunda
kullanılabilir (örn. kumanda kolu). Çok boğumlu körükler farklı
ölçü ve tasarımlarda sevk edilebilirler.

T

–40 … +100 °C, –30 … +100 °C

Boy aralığı

8 … 720 mm

Dış Ø

4,5 … 350 mm

Mevcut Malzemeler

CR, NBR

Kullanım Alanları

Hidrolik ve pnömatik silindirler, aks
yatakları, bilyalı mafsallar, boru uçları,
kumanda kolları

PTFE Körükler

T

–120 … +200 °C

Esnek, kısa montaj boyuna sahip körüklerdir.
Dış cidarları çok sağlam olup, uzayabilme özelliği çok yüksektir.

p

0,05 … 0,6 MPa

Kullanım Alanları

Aparat üretimi, kimya ve ilaç sanayi,
genleşme ve vibrasyon dengeleme, dozaj
pompaları, ayar ve kumanda valfleri

Mevcut Malzemeler

PTFE

Körük Özel Ürün Yelpazesi
Disk Körükler
Disk körüklerle 1:16'lık bir esneme oranı sağlanabilir. Minimum
uzunlukta (sıkıştırılmış durumda) körük küçülerek silindirik bir
blok halini alır. Bu küçük sıkışmış boya rağmen büyük bir Lmaks
maksimum uzunluk değerine ulaşabilir.
Yuvarlak tahrik elemanlarının (piston kolu ya da vidalı miller)
kirlenmeye karşı veya insanların hareketli makina parçalarıyla
temas etmesine karşı güvenli önlemi olarak korunması gereken
her yerde, disk körükler en doğru seçimdir.

T

–15 … +110 °C

T

0 … +90 °C

T

–10 … +60 °C

Mevcut Malzemeler

CSM, NBR, xTend

Kullanım Alanları

Hidrolik ve pnömatik silindir, trapez veya
bilyalı devir daim milleri, özel makine
imalatı

Özel Malzemelerden Üretilen Standard Dışı Körükler

Standart malzemelerle üretilmiş geniş körük yelpazesinin
yanında, birçok durumda özel çalışma şartlarına uygun özel
malzemeler de kullanılır. Bunun dışında, müşteri çizimlerine göre
tasarlanan müşteriye özel körükler de üretilmektedir.

T

–40 … +140 °C

T

–15 … +180 °C

T

–80 … +200 °C

Mevcut Malzemeler

EPDM/HNBR, FKM, VMQ

Kullanım Alanları

Elektroteknik, gıda sanayi

75

Kablo Grometleri

T

–40 … +70 °C

Kablo grometleri, esnek bağlantı sistemli bir körüktür. Kademeli
bağlantı çapları sayesinde farklı kablo çaplarının sızdırmazlığı
sağlanabilir. Kablo grometleri, kabloların bir bölgeden geçirilmesi gereken her yerde bulunur. Kablo grometleri takıldığı yeri
kir, toz, su, zararlı maddelere vb. karşı korur.
Mevcut Malzemeler

PVC

Gemi inşa sanayi, beyaz eşya, tarım ve
iş makinaları

Kullanım Alanları

Direksiyon Körükleri

T

–40 … +100 °C, –40 … +110 °C

Direksiyon millerinin korunması için özel geometrili çok boğumlu
körüklerdir.

Mevcut Malzemeler

CR, TPE

Kullanım Alanları

Tarım ve iş makinaları

Küresel Mafsallar için Körükler

T

–40 … +100 °C

Direksiyon mafsalı veya rod başı gibi küresel mafsallı süspansiyon parçalarında kullanılan tek veya iki boğumlu sızdırmazlık
körükleridir. Bağlantı uçlarına metal veya plastik bilezikler vulkanize edilerek güçlendirilebilmeleri de mümkündür.
Mevcut Malzemeler

CR

Direksiyon ve yürüyen aksamdaki küresel
mafsallar

Kullanım Alanları

Aks Körükleri

T

–40 … +100 °C, –40 … +110 °C

İş makinaları, tarım makinası ve ticari araçların ön veya arka
akslarında kullanılan körüklerdir. Aks körükleri, akslardaki gresin
güvenli ve uzun ömürlü bir şekilde dışarıya çıkmasını engellemekte ve içeri toz, çamur girmesini engellemektedir.
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Mevcut Malzemeler

CR, TPE

Kullanım Alanları

Tahrik üniteleri (tarım makinaları, genel
endüstriyel sistemler), kardan milleri

Standart Üretim Kauçuk Plakalar ve Diyafram Bezleri
Kauçuk Plakalar

T

–100 … +220 °C

Kauçuk plakalar hem saf elastomer plaka hem de bez takviyeli
ve PTFE kaplamalı olarak üretilebilir. Birçok durumda düz diyaframlar ya da başka kauçuk parçalar olarak işlenirler.

Mevcut Malzemeler

Elastomer malzemeler

Kullanım Alanları

Genel makina imalatı, hava ve uzay
taşımacılığı

Diyafram Bezleri

T

–40 … +130 °C

Diyafram bezlerinde yüksek kaliteli, her iki tarafı da elastomer
malzemelerle kaplı özel bezler kullanılır.Özel üretim yöntemleri,
ince elastomer tabakalarının gözeneksiz bir şekilde beze vulkanize edilmesine olanak sağlar.
Mevcut Malzemeler

CR, ECO, EPDM, NBR, PA, PES

Kullanım Alanları

Genel makina sanayi

Standart Üretim Diyaframlar
Uzun Stroklu BFA Şapka Diyaframlar

T

–40 … +80 °C

Uzun stroklu şapka diyaframlar, bez takviyeli elastik kauçuk
malzemelerden üretilmiş ince duvarlı, hassas diyaframlardır.

Mevcut Malzemeler

50 NBR 253

Kullanım Alanları

Basınç şalterleri, kumanda ve ayar
cihazları

Özel Diyaframlar
Ayar ve Kumanda Valfleri için Özel Uzun Stroklu Şapka
Diyaframlar
BFA tipindeki standart şapka diyaframların haricinde, flanş
bağlantıları özel, kapak tarafı delikli veya özel radyüslere sahip,
bez takviyeli veya bezsiz diyaframlar müşterilerimize özel olarak da üretilmektedir (BFAO).

T

–60 … +200 °C

Mevcut Malzemeler

VMQ, FKM, EPDM, NBR

Kullanım Alanları

Basınç şalterleri, kumanda ve ayar
cihazları
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Gas Basınç Regülatör Diyaframları

T

–60 … +200 °C

Yüksek veya alçak basınç aralığında çalışan, bezli veya bezsiz
olarak üretilen, istenirse metal takviye de yapılabilen gaz basınç
regülatör diyaframlarıdır. DVGW onaylı malzemeler kullanılmaktadır.
Mevcut Malzemeler

NBR, FKM, HNBR, EPDM, VMQ

Kullanım Alanları

Kumanda, otomasyon ve gaz kontrol
tekniği

İnce Cidarlı, Yüksek Hassasiyetli Ayar ve Regülatör
Valfleri

T

–100 … +220 °C

Bezli veya bezsiz ince cidarlı diyaframlar, regülatör valflerinde
hassas ayar yapmayı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Silikon bazlı özel malzemeler, düşük sıcaklıklarda uygun çalışma
güvenliği sağlar.
Mevcut Malzemeler

VMQ, FVMQ, PVMQ

Kullanım Alanları

Hassas üretim tekniği

Selenoid Valfler ve Basınç Düşürücüler için Diyaframlar

T

–50 … +200 °C

Popet valf fonksiyonlu ayırıcı eleman olarak kullanılan diyaframlardır.

Mevcut Malzemeler

NBR, EPDM, FKM, HNBR

Kullanım Alanları

Pnömatik, akışkanlar mekaniği teknolojisi
ve bina otomasyonu

Kumanda ve Ayar Diyaframları

T

–60 … +220 °C

1000 mm'den büyük çaplı, preslenerek üretilen diyaframlardır.
Basınca ve akışkana bağlı olarak bez takviyeli ya da takviyesiz
malzemeler kullanılır.
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Mevcut Malzemeler

CR, EPDM, HNBR, NBR, VMQ

Kullanım Alanları

Tesisat ve boru hattı üretiminde kullanılan
ayar ve kumanda armatürleri

Kapama Valfi Diyaframları

T

–60 … +220 °C

Farklı tasarımlarda kapama valfleri için diyaframlar; kismen bezli ve metale vulkanize edilmis, PTFE ya da Simriz® kaplama.

Mevcut Malzemeler

BR, CR, EPDM, VMQ

Kullanım Alanları

Gıda uygulamaları, ilaç ve sağlık sektörü

Basınç Şalter Diyaframları

T

–60 … +220 °C

Su seviye kontrolü için çok hassas diyaframlar. Elektrikli devre
aktarma elemanı olarak kullanılan bu ince cidarlı, bezsiz diyaframlarla basınç regülatör fonksiyonu sağlanır.

Mevcut Malzemeler

EPDM, NBR, NR, VMQ

Kullanım Alanları

Ev aletleri, kahve makineleri ve ısıtma
sistemleri ile pnömatik uygulamalar

Bezli Diyafram Plakalarından Üretilen Diyaframlar

T

–40 … +130 °C

Bezli diyafram plakalarından üretilen bu diyaframlar, kalıpta
şekillendirilmiş diyaframlara kıyasla daha ekonomiktir. Polyester
ve polyamid bazlı diyafram bezi malzemeleridir.

Mevcut Malzemeler

CR, ECO, EPDM, NBR

Kullanım Alanları

Armatürler, sanayi regülatörleri,
pompalar

Pompalar Ve Kompresörler İçin Diyaframlar
Modern pompalarda hem saf elastomer diyaframlar hem de
elmastomerlerin aşağıdaki malzemelerle kombinasyonları
kullanılır;
■ Takviye amaçlı bezler
■ Kimyasal etkilere karşı PTFE folyolar
■ Güç ve hareket aktarımı için metal ya da plastikten üretilmiş
taşıyıcı parçalar.

T

–50 … +200 °C

Mevcut Malzemeler

CR, EPDM, FKM, HNBR, NBR

Kullanım Alanları

Dozaj pompaları ve besleme pompaları
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Endüstriyel Hidrolik Uygulamalar İçin Akümülatör Diyaframları

T

–50 … +150 °C

Boru hatlarındaki basınç dalgalanmalarında kullanılırlar.

Mevcut Malzemeler

AU, ECO, EPDM, HNBR, IIR, NBR

Kullanım Alanları

Genel Sanayi Ekipmanları

Akümülatör Diyaframları

T

–50 … +150 °C

Çok düşük gaz geçirgenliğine ve soğukta iyi esneklik özelliğine
sahip malzemelerden, endüstriyel hidrolikte kullanılan diyaframlardır.

Mevcut Malzemeler

AU, ECO, EPDM, HNBR, IIR, NBR

Kullanım Alanları

Hidrolik devrelerde kullanılan hidrolik
akümülatörler

Hidrolik Akümülatör Balonları

T

–50 … +150 °C

Pres veya enjeksiyon yöntemi ile üretilen ve bazı durumlarda
sonradan da birleştirilen komple balonlardır. Malzeme olarak
düşük geçirgenliğe sahip karışımlar kullanılır.

Mevcut Malzemeler

ECO, EPDM, IIR, NBR

Tarım ve inşaat makinaları, besleme
hatları ve genel endüstri alanındaki
hidrolik devreler

Kullanım Alanları

Silikon Diyaframlar
Mükemmel sıcaklık dayanımına sahip, kısmen yağa dayanıklı
katı ve likit silikon malzemelerden üretilen şapka veya geri akış
diyaframlarıdır. Medikal uygulamalar veya diğer pnömatik
uygulamalarda kullanılabilen müşterilere özel çözümler geliştirilerek üretilen özel ürünlerdir.
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T

–100 … +220 °C

Mevcut Malzemeler

VMQ, FVMQ, PVMQ

Kullanım Alanları

Pnömatik uygulamalar, medikal uygulamalar

Vibrasyon Kontrol Tekniği
Standart Ürün Yelpazesi
Ultra Burçlar

T

Ultra burçlar, radyal ve eksenel vibrasyonları sönümleyen ve
azaltan, aynı zamanda burulmaları da karşılayabilen, bakım
gerektirmeyen mafsallardır.

350 … 460000 N

Radial:
sr maks

0,2 … 2,9 mm

AEM 23, AEM 33, NBR 68,
NR 11, NR 39, NR 91, NR 97

Kullanım Alanları

Miller, akslar, kavramalar

T

–45 … +80 °C

Radial:
Fs maks

14 … 24000 N

Radial:
ss maks

0,6 … 36 mm

Mevcut Malzemeler

AEM 23, AEM 33,
CR 56, CR 57, NR 11

Kullanım Alanları

Genel sanayi ekipmanları, kompresörler, motorlar, pompalar

Küresel Vibrasyon Takozları

T

Küresel vibrasyon takozları, eksenel ve radyal yüklerin yanı sıra
burulmaya karşı da dirençli takozlardır. Bu nedenle her türlü
dönme hareketinin olduğu sistemlerde kullanmak için ideal olan
vibrasyon sönümleyici yapı elemanlarıdır.

–45 … +80 °C

Radial:
Fr maks

1200 … 46000 N

Radial:
sr maks

0,3 … 0,8 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11, NR 13

Kullanım Alanları

Genel makina sanayi, ticari
araçlar

Cihaz / Aparat Takozları
Z

Hassas ekipmanları çarpmalardan ve dinamik etkilerden korumak üzere kullanılırlar.

Radial:
Fr maks

Mevcut Malzemeler

Dairesel Vibrasyon Takozları
Dairesel vibrasyon takozları, gerilim ve üretim toleranslarını
dengelemek için kullanılan genişletilmiş konstrüksiyon elemanlarıdır. Darbe emniyeti olarak da görev yaparlar. İçe doğru kauçuk
kontüre sahip dairesel vibrasyon takozları, radyal sapmalarda
kauçuğa uygulanan yüksek kenar yüklerini azaltır ve bu sayede
parçanın ömrü uzar. Silindirik şekilli düz vibrasyon kontrol elemanları da üretilmektedir.

–45 … +80 °C

T

–45… +80 °C

Basınç:
Fz maks

80 … 260 N

Basınç:
sz maks

0,5… 2 mm

X, Y

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Elektronik yapı elemanları,
Cihaz ve aparat üretimi
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O Tipi Takozlar

T

Çok yumuşak yaylanma karakteristiği nedeniyle düşük frekans
takozu olarak da adlandırılmaktadırlar. Elektrik ve elektronik
yapı elemanlarının bağlanmasında ve küçük cihazların, hassas
mekanik cihazların yataklanmasında kullanılırlar.

Basınç:
Fz maks

20 …215 N

Basınç:
sz maks

4 … 12 mm

Mevcut Malzemeler

EPDM 22, NBR 68, NR 11

Kullanım Alanları

Cihaz ve aparat üretimi

Çift U Tipi Takozlar

T

Bu tip takozlar daha ziyade izolasyon görevi görürler. Üç
yönde farklı yük taşıyabilme özelliği nedeniyle, bağlanacakları
ekipmana göre tasarlanabilme özelliğine sahiptir.

Konik Takozlar

120 … 2000 N

İtme: sz maks

2,8 … 7 mm

NR 11

T

Konik takozlar dikey titreşimleri sönümlerler, ses izolasyonu
sağlarlar ve aynı zamanda büyük yatay kuvvetleri karşılayabilirler. Konik takozlar standart olarak pulsuz şekilde sevk edilirler.
Uygun pullar ve dayamalar için lütfen Pullar ve Merkezleme
Pulları bölümü ile Kauçuklu Çarpma Pulları bölümüne bakınız.

–45… +80 °C

İtme: Fz maks

Mevcut Malzemeler

–45… +80 °C

Eksenel:
Fz maks

550 … 40800 N

Eksenel:
sz maks

2 … 11 mm

Mevcut Malzemeler

AEM 33, NBR 68,
NR 11, NR 39

Kullanım Alanları

Genel sanayi ekipmanları,
motorlar, gemi inşa sanayi

Hidrolik Burçlar

T

Hidrolik burçlar entegre bir hidrolik akışkan yardımıyla sönümleme yapan takozlardır. Özellikle yataklama sisteminde muharrik
frekansın düşük olduğu durumlarda kullanılırlar.
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–45… +80 °C

–45… +80 °C

Fz maks

1100 … 4200 N

sz maks

5 … 5 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Sürücü kabinleri, kompresörler,
iş ve tarım makinaları, motorlar,
pompalar

VL Tipi Hidrolik Takozlar
Takozun tasarımı, seçilen akışkan cinsi ve hidrolik mekanizma,
geniş bant aralığında karakteristik sönümleme sağlamaktadır. Alçak frekanslı uygulamalarda uzak aralıklı muharrik frekansların
kullanıldığı durumlarda bu hidrolik takozun kullanımı optimum
yataklama sağlar. Odalardan birinin akışkan odası katılığının
açıkça azaltılması sayesinde, bu yapıya sahip olmayan hidrolik
takozlara göre vibrasyon azaltma ve ses geçirmez bir şekilde
yalıtılması konusunda bariz bir şekilde daha iyi bir sönümleme
elde edilir.

T

–45… +80 °C

Eksenel:
Fz maks

2100 … 8800 N

Eksenel:
sz maks

10 … 10 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Araç kabinleri, iş ve tarım
makinaları, motorlar

DL Tipi Hidrolik Takozlar

T

Geniş frekans aralığındaki ekipmanların yataklanmasında kullanılırlar. Özellikle rölanti esnasında ortay çıkan düşük frekansları
– 5 Hz ile 15 Hz arası– çok yüksek bir sönümleme ile izole
ederler. Buna karşılık üst frekanstaki titreşimleri de iyi bir şekilde
sönümlerler (aşırı kritik yataklama).

–45… +80 °C

Eksenel:
Fz maks

700 … 1700 N

Eksenel:
sz maks

5 … 5,6 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Araç kabinleri, motorlar, ticari
araçlar, pompalar, gemi inşa
sanayi

KL Tipi Hidrolik Takozlar

T

–45… +80 °C

Yüksek konfor sağlayan ve iyi bir ses izolasyonu yaratan yeni
geliştirilmiş bir takoz çeşididir. Bu takozlar müşterinin özel kullanım alanına göre ayarlanbilmektedir.

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Araç kabinleri, iş ve tarım
makinaları, motorlar

V Tipi Takozlar

T

V tipi takozlar titreşim ve seslerin izole edilmesinde bir çok uygulamada kullanılabilmektedir.

–45… +80 °C

Eksenel:
Fz maks

500 … 32000 N

Eksenel:
sz maks

5 … 5 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Kompresörler, motorlar, pompalar, takım tezgahları
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M Tipi Takozlar

T

M tipi takozlar, kısa yüksekliklerine rağmen yüke bağlı olarak iyi
sönümleme özelliği gösterirler.

Basınç:
Fz maks

1200 … 55000 N

Basınç:
sz maks

3,5 … 4 mm

Mevcut Malzemeler

NBR 68

Kullanım Alanları

Ağır makina sanayi

Makina Takozları

T

Makina takozlarının özel tasarımları sayesinde takoz mekanik
hasarlara ve yağa karşı korunur.

–45… +80 °C

Fz maks

1400 … 16000 N

sz maks

5,8 … 11 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Ağır makina sanayi

Düz Tip Takozlar

T

Bu vibrasyon takozları özel uygulama durumları için uygundur.
Montaj şekline bağlı olarak basma, itme veya hem basma hem
de itmeye karşı vibrasyonları sönümleyebilmektedirler.

–45… +80 °C

Basınç:
Fz maks

1200 … 98000 N

Basınç:
sz maks

2 … 3,5 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Makina ve araç üretimi,
motorlar

Kama Tipi Takozlar

T

Mobil ve statik uygulamalarda hafif, orta ve ağır motorların
yataklanmasında kullanılmaktadır. Kama tipi takozlar, kullanılan
yüksek sıcaklığa dayanıklı doğal kauçuk sayesinde, sıcaklığa
maruz olan uygulamalarda da kullanılmaktadır.
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–20… +110 °C

–45… +100 °C

Fz maks

1750 … 14000 N

sz maks

5 … 5 mm

Mevcut Malzemeler

NR 39

Kullanım Alanları

İş ve tarım makinaları, gemi
inşa sanayi

MO Tipi Takozlar
MO tipi takozlar bir kauçuk ile bir metal parçadan oluşmaktadır.
Elastik bağlantı parçası olarak kullanılırlar.

T

–30… +130 °C

Fz maks

420 … 5700 N

sz maks

1,55 … 3,7 mm

Mevcut Malzemeler

CR 57

Kullanım Alanları

Araç kabinleri, makinalardaki
ve araçlardaki ekipmanlar

Fıçı Tipi Takozlar

T

Fıçı tipi takozlar çok iyi dikey yük taşırlar ve küçük salınımlı
vibrasyonları çok iyi bir şekilde sönümlerler.

–45… +80 °C

Basınç:
Fz maks

9000 … 20000 N

Basınç:
sz maks

50 … 50 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Genel sanayi ekipmanları,
kompresörler, motorlar, ağır
ölçüm ve ayar tesisleri

Katmanlı Yay Tip Takozlar

T

Özellikle yatay vibrasyonların sönümlenmesinde kullanılırlar.
Aynı zamanda dikey olarak da çok rijitdirler (katı).

–45… +100 °C

Basınç:
Fa maks

29000 … 800000 N

Basınç:
sa maks

2,5 … 9 mm

Mevcut Malzemeler

CR 57, NR 11, NR 39, NR 97

Kullanım Alanları

Motor ve redüktör uygulamaları

Lama Tipi Takozlar
Lama tipi takozlar özellikle dar alanlarda veya tampon tipi
takozların taşıyamayacağı kadar büyük yüklerin olduğu durumlarda kullanılır.

L

2000… 2000 mm

D

25 … 150 mm

H

30 … 80 mm

Mevcut Malzemeler

NR

Kullanım Alanları

Genel iş makinaları, temeller,
gemi inşa sanayi, ağır makina
sanayi
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Tampon Tipi Takozlar

T

Tampon tipi takozlar sağlam yapıları ile tercih edilirler. Çok
geniş bir ölçü çeşitliliğine sahiptir.

–45… +80 °C

Basınç:
FD maks

90 … 10000 N

Basınç:
sD maks

1,5 … 20 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Genel sanayi ekipmanları,
makinalardaki ve araçlardaki
ekipmanlar, çarpmalara ve
darbelere karşı koruma

Destek Takozları

T

Destek takozları radyal, eksenel ve açısal hareketlere müsaade
ederler.

–45… +80 °C

Radial:
Fr maks

10500 … 25300 N

Radial:
sr maks

2,3 … 2,3 mm

Mevcut Malzemeler

NR 11

Kullanım Alanları

Motor ve redüktör uygulamaları

Mevcut Malzemeler

NBR 68, NR 11, Stahl

Kullanım Alanları

Dayama elemanı, motor ve
redüktör uygulamaları

Yükseklik Ayarlayıcılar, Pullar, Merkezleme Pulları,
Kauçuklu Pullar
Bu parçalar vibrasyon kontrol elemanlarının montajında kod
farklarını bertaraf etmek, merkezleme yapmak, hareketi kısıtlamak veya çarpma parçası olarak görev yapmak üzere geliştirilmiş yardımcı parçalardır.
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Dünya Çapında Simrit Service Center'lar ve Simrit Distribütörleri
Avrupa

Telefon

Faks

Belçika

+49 (0) 18 05 74 67 48

+49 (0) 18 03 74 67 48

E-mail
belux@simrit.fr

Danimarka

+45 (0) 44 92 18 33

+45 (0) 44 92 25 20

info@simrit.dk

Almanya

+49 (0) 18 05 74 67 48

+49 (0) 18 03 74 67 48

info@simrit.de

Finlandiya

+358 (0) 94 52 01 80

+358 (0) 94 52 01 822

info@simrit.fi

Fransa

+33 (0) 3 85 29 30 00

+33 (0) 3 85 29 30 87

simrit@simrit.fr

İngiltere

+44 (0) 14 55 20 44 44

+44 (0) 14 55 20 44 55

info@simrit.com

İtalya

+39 045 85 17 600

+39 045 85 17 650

vendite@corcos-simrit.it

Avusturya

+43 (0) 72 42 47 36 10

+43 (0) 72 42 47 36 120

marchtrenk@simrit.at

Polonya

+48 (0) 2 28 33 77 16

+48 (0) 2 28 33 58 97

simrit@simrit.com.pl

Portekiz

+34 93 579 52 20

+34 93 570 49 65

simrit.iberica@simrit.es

Rusya

+7 495 380 06 50

+7 495 380 06 51

info@simrit.ru

Slovakya

+421 47 483 14 59

+421 47 491 11 29

info@simrit.de

İspanya

+34 93 579 52 20

+34 93 570 49 65

simrit.iberica@simrit.es

İsveç

+46 (0) 8 70 52 700

+46 (0) 8 83 81 63

info@simrit.se

İsviçre

+41 (0) 44 306 44 22

+41 (0) 44 302 70 02

info@simrit.ch
simrit@simrit.cz

Çek Cumhuriyeti

+420 2 71 72 21 87

+420 2 71 72 35 63

Türkiye

+90 (0) 216 593 11 18

+90 (0) 216 593 11 18

info@simrit.de

Ukrayna

+380 44 236 05 43

+380 44 236 05 43

info@simrit.com.ua

Macaristan

+36 1 239 31 40

+36 1 239 31 43

info@simrit.hu

Amerika

Telefon

Faks

E-mail

Brezilya

+55 11 4072 8000

+55 11 4075 4635

simritsa@fngp.com

Meksika

+52 442 192 3200

+52 442 221 6319

rzn@fngp.com

ABD

+1 (0) 734 451 0020

+1 (0) 734 451 5500

information@simrit.us

E-mail

Asya

Telefon

Faks

Çin

+86 21 50 36 69 00

+86 21 50 36 63 07

simrit@nfgc.com.cn

Hindistan

+91 124 400 79 60

+91 124 401 86 68

sales@sfnindia.com

Japonya

+81 3 34 32 84 15

+81 3 34 32 39 19

kozohrht@nok.co.jp

Singapur

+65 (6) 265 32 33

+65 (6) 265 57 31

sales@nok.co.th

Afrika

Telefon

Faks

E-mail

Güney Afrika

+27 (0) 317 65 75 38

+27 (0) 317 65 75 38

info@simrit.de

Diğer Simrit Service Center'larımız ve Simrit Distribütörleri hakkında bilgiye www.simrit.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Simrit Europe
Weinheim, Germany
Tel: +49 (0) 18 05 - 74 67 48
Fax: +49 (0) 18 03 - 74 67 48
E-mail: info@simrit.de

Simrit China
Shanghai, China
Tel: +86 (21) 50 36 - 69 00
Fax: +86 (21) 50 36 - 63 07
E-mail: simrit@nfgc.com.cn
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Simrit Americas
Plymouth, Michigan, USA
Tel: +1 (866) 274 6748
Fax: +1 (734) 354 5500
E-mail: information@simrit.us
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