
Innowacyjne dzielone uszczelnienie
33K redukuje koszty i eliminuje 
konieczność demontażu urządzeń
zapewniając wyższą niezawodność 
niż konwencjonalne uszczelnienia 
wargowe.

33K może być używane w wielu
różnych aplikacjach do ochrony
łożysk, pomp, przekładni i osi 
obrotowych. 
Czas wymiany może być skrócony
z godzin do minut ponieważ
dzielona konstrukcja uszczelnienia
łączy w sobie szybką i łatwą 
instalację.

Uszczelnienie jest kombinacją
dwóch rożnych materiałów.

■ monolityczny zewnętrzny uchwyt
poliuretanowy o twardości 95A
zap  ewnia silne trzymanie i łatwy
montaż w urządzeniu. 

■ wargi uszczelniające wykonane
są  z udoskonalonego wypełnian-
ego   PTFE wynalezionego 
specjalnie do zastosowań
w technice uszczelnień. 

Szybko 
■ opatentowana konstrukcja

eliminuje konieczność  
demontażu urządzeń 
i zmniejsza koszty dodatkowe.

Łatwo 
■ bez potrzeby modyfikacji urządzeń, 

ponieważ uszczelnienia są 
produkowane na zamówienie. 

Niezawodnie 
■ udoskonalone materiały o udowo- 

dnionych własnościach przewyż-
szających zwykłe uszczelnienia. 

Dobór materiałów i typowe zastosowania *

Bez demontażu elementów na wale

33K SBP Dzielony pierścień ochrony łożysk i przekładni

Engineered Polymer Solutions - polimery inżynierskie

Dane produktu
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AWC 100 AWC 300 AWC 400

Zalecana twardość powierzchni współpracującej    

>45 HRC           >55 HRC          >55 HRC

Zakres temperatury pracy -°F(°C)

■ Powierzchnia statyczna 4 16 24              32
■ Powierzchnia dynamiczna              (0.1) ( 0.4) (0.6) (0.8)

Zalecana chropowatość powierzchni - µcal (µ m )

AWC100 - Polyimide Filled                 znakomita         ------------                znakomita - niska lepkość

AWC 300 - Moly & Glass Filled             dobra  dobra                znakomita - wysoka lepkość
(>2,000 cp)

AWC 400 - Carbon & Graphite Filled      dobra             zankomita  dobra 

* Niezawodność uszczelnienia zależy od współbieżnie występujących warunków jak twardość wału, chropowatość powierzchni 
wału, prędkości, smarowania, temperatury i ciśńienia.

Kompozyt PTFE                      Na sucho      W wodzie          Ciecze ropopochodne



Dane techniczne

Wymiary:

Średnica wału = d 
Średnica rowka = D1

Wysokość uszczelnienia = H
Wysokość rowka = L
Przekrój = S

Rysunek przekroju zabudowy

33K SBP    Dzielony pierścień ochrony łożysk i przekłądni 
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* maksymalna i minimalna wysokość rowka oraz przekrój zależą od średnicy wału.

Średnica wału              cale (mm)

1 2 4 6 8 10 12 14 16
(25,4) (51) (101) (152) (203) (254) (304) (355) (406)

Dostępne rozmiary uszczelnienia 

Średnica wału (d)     * Przekrój zabudowy (S)          *wysokość rowka (L)

1 < 16 inch 0.270 < 1.000 inch 0.250 < 1.125 inch
(25,4 < 406 mm) (6,8 < 25,4 mm) (6,3 < 28,5 mm)
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Średnica wału cal (mm)

Zakres
prędkości 

Parametry pracy 

Ciśnienie max.:
1 psi (0.07 bar)

Prędkość max. na powierzchni:
2,500 ft/min (12,7 m/s)

Pytania Techniczne:

Dział Techniczny

+48 663 765 823


