
NSK’nın oynak makaralı rulmanları en zorlu koşullara karşı bile dayanıklıdır. Rulmanlar 
sürekli titreşim, hatalı hizalama ve şok yüklere rağmen aşınma ve ısınmaya karşı dirençlidir. 
Boyutsal stabilitelerini koruyarak yüksek radyal ve orta eksenel yükleri taşıyabilirler. Bu 
rulmanların performans iyileştirmeleri, son derece hassas radyal boşluk toleransı, delikte 
ve dış çapta ekstra hassasiyet ve süperfiniş yapılmış, özel ısıl işlem görmüş üstün şok yük 
kapasitesine sahip makaraları içerir.
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ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
› Malzeme Teknolojisi - NSKHPS serisi NSK’nın yüksek ultra temiz Z çeliğinden üretilmiştir.

› Kafes malzemeleri - Uygulama koşullarına bağlı olarak çelik, pirinç veya polyamid

› Keçe teknolojisi - NSK, rulmanın çalışma sıcaklığına bağlı olarak farklı keçe malzemeleri  
 sunmaktadır.

› Tasarım - tasarımdaki değişiklikler kafesin dengesini ve mukavemetini arttırır.

› Özel yüzey işlemi aşınmaya karşı direnci arttırır.

› Boyut küçültmesi yapılarak daha küçük rulmanlar ile performans arttırılmış ve ekipmanların çalışma ömrü  
 uzatılmıştır.

› Yeniden Yağlama – özel seçenekler mevcuttur 

Tasarım geliştirme 
teknolojisi

Üretim tekniği

NSKHPS-STANDARTLARI YENİDEN BELİRLİYOR

Optimize edilmiş iç tasarım

En son işleme teknolojisiyle, 
özel yüzey işleme ve yüksek 
hassasiyette üretim

Standart haline gelen yüksek 
sıcaklıkta boyutsal 
stabilizasyon işlemi

Artan kafes mukavemetiyle, 
yüksek hız koşullarında 
aşınmaya karşı gelişmiş direnç

2 x 
Rulman ömrü*

20 % 

Daha yüksek hız 
kapasitesi**

200 °C 

Standart termal 
stabilizasyon sıcaklığı

* geleneksel NSK SRB’ye kıyasla

**EA tasarımı için geçerli

NSKHPS OYNAK MAKARALI RULMANLAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ 
ALMAK VE STOK DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN  

 LÜTFEN NSK İLE İLETİŞİME GEÇİN!

Malzeme 
teknolojisi
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OYNAK MAKARALI RULMANLAR GRUBU ŞU ÖZEL TASARIMLARI VE TEKNİK ÇÖZÜMLERİ 
KAPSAMAKTADIR: 

SEKTÖRLER

Keçeli Temiz 
serisi

Sökülebilir 
Keçeler

Ultra büyük 
ayrılabilir

Katı Yağlamalı

Üçlü Bilezik

Titreşimli elekle 
entegre düzenekler

Çelik & Metaller

NSK Oynak Makaralı Rulmanlar 
hakkında daha fazla bilgi için:

 
tıklayın >>

Kağıt Hamuru & Kağıt Taş Ocağı & Madencilik

https://www.nskeurope.com.tr/tr/bearings/products/roller-bearings/spherical-roller-bearings.html

