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Nasz katalog

Pytania lub uwagi do niniejszego katalogu
prosimy kierowaæ do:

znanego Pañstwu przedstawiciela FAG lub do autoryzowanego dys-
trybutora FAG.

Zapamiêtajcie Pañstwo tak¿e nasz¹ gor¹c¹ liniê:

angielski, niemiecki
E-mail:  support@fis-services.de
Tel.:  + 49 2407 91 49-99
polski
E-mail: fag@fag.pl
Tel.: +48 22 825 41 25

Nasz katalog przeznaczony jest w
pierwszej kolejnoœci dla kierowni-
ków wydzia³ów eksploatacji ma-
szyn w których ³o¿yska toczne i
inne wiruj¹ce czêœci maj¹ krytycz-
ny wp³yw na produkt lub jakoœæ
procesu technologicznego.

Jako odpowiedzialni za utrzymanie
ruchu i przebieg procesów produk-
cyjnych, zdajecie siê Pañstwo w
codziennej pracy na jakoœæ swoich
narzêdzi oraz kompetencje partne-
rów serwisowych.

Dla tych celów znajdziecie Pañ-
stwo na nastêpnych stronach naj-
wy¿szej klasy narzêdzia sprawdzo-
ne przez specjalistów FAG, nowo-
czesne rozwi¹zania diagnozowania
stanu ³o¿ysk i planowania remon-
tów, jak równie¿ oferty pozwalaj¹-
ce na realizacjê koncepcji ,,full
service’’. W naszej ofercie wyko-
rzystaliœmy ponad 100-letnie do-
œwiadczenie w produkcji precyzyj-
nych ³o¿ysk tocznych oraz w³asne
wymagania jakoœciowe dla produk-
tów i us³ug.

Pracownicy FAG Industrial Service
a tak¿e nasi autoryzowani dystry-
butorzy s¹ w ka¿dej chwili do Pañ-
stwa dyspozycji celem optymalne-
go doboru naszych narzêdzi i us³ug
do indywidualnych potrzeb.

Kierownictwo FAG Industrial Services
in¿. dr Hans-Willi Kessler  i

in¿. dr Bernd Geropp
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FAG  INDUSTRIAL  SERVICES

FAG Industrial Services –
Nowe przedsiêbiorstwo w
Grupie FAG

FAG Industrial Services (F’IS)
przedstawia w tym katalogu
swoje mo¿liwoœci jako silnego
partnera w zakresie obs³ugi ma-
szyn z wiruj¹cymi czêœciami.

Naszym celem jest pomoc klien-
tom w zwiêkszaniu trwa³oœci i
wydajnoœci urz¹dzeñ przemys³o-
wych. Cel ten realizujemy nieza-
le¿nie od pochodzenia (marki)
zabudowanych w maszynach
podzespo³ów. Oprócz dostaw
odpowiednich produktów i ser-
wisu monta¿owego, œwiadczy-
my tak¿e us³ugi monitorowania
stanu urz¹dzeñ oraz poradnic-
twa w sprawach obs³ugi i eks-
ploatacji.

FAG Industrial Services tworzy
równie¿ regionalne centra ob-
s³ugi serwisowej wspó³pracuj¹ce
z lokalnymi, certyfikowanymi
partnerami serwisowymi. Dziêki
temu, docieramy szybko i kom-
petentnie ze swoimi produktami
i us³ugami do klientów na ca³ym
œwiecie.

Filozofia – FAG Industrial
Services

Oryginalne rozwi¹zania – bez
ofert standardowych

Kierownicy utrzymania ruchu
zwracaj¹ siê do nas z ró¿nych

powodów, np.: pomoc przy pla-
nowanych przegl¹dach, opraco-
wanie Systemu Planowania Na-
praw (SPN) lub pomiary kon-
trolne w ramach monitorowania
urz¹dzeñ produkcyjnych.
Dla realizacji okreœlonych, indy-
widualnych zadañ eksploatacyj-
nych oferujemy wówczas opty-
malne zestawy narzêdzi lub
us³ug.

G³ówne cele
Narzêdzia serwisowe

G³ówn¹ zawartoœæ katalogu sta-
nowi¹ oferty narzêdzi serwiso-
wych, niezbêdnych ka¿demu
monterowi dla dokonywania

fachowego i sprawnego monta-
¿u lub demonta¿u ³o¿ysk tocz-
nych. Dodatkowo znajdziecie
Pañstwo tak¿e informacje o
us³ugach oferowanych przez
F’IS.

Fachowcy – fachowcom
Sprawdzona jakoœæ

FAG Industrial Services stawia
wysokie wymagania jakoœciowe
swoim produktom. Ka¿de na-
rzêdzie, przyrz¹d lub smar znaj-
duj¹ce siê w tym katalogu, zo-
sta³y skrupulatnie sprawdzone
przez naszych monterów w
praktyce i dobrze ocenione.
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NARZÊDZIA  DO  MONTA¯U  I  DEMONTA¯U

Przegl¹d
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Kulkowe skoœne i
wrzecionowe

Kulkowe QJ

Kulkowe wahliwe

Sto¿kowe

Bary³kowe jednorz.

Bary³kowe

Walcowe

Igie³kowe

Kulkowe wzd³u¿ne

Kulkowe skoœne

Walcowe wzd³u¿ne

Bary³kowe wzd³u¿.

Kulkowe wahliwe
Kulkowe wahliwe z tulej¹

Bary³kowe jednorzêdowe
Bary³kowe jednorzêdowe z tulej¹

Bary³kowe
Bary³kowe z tulej¹

Tuleje wci¹gane Tuleje wciskane

Rodzaj ³o¿ysk Otwór
³o¿yska

Wielkoœæ
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Monta¿
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Metody
hydrauliczne

Demonta¿

z
nagrzewaniem

bez
nagrzewania

Metody
hydrauliczne

Symbole

Nagrzewnica indukcyjna

P³yta elektryczna

Szafa z gor¹cym nawiewem

K¹piel olejowa

Oprzyrz¹dowanie
indukcyjne

Pierœcieñ grzewczy

M³otek z tulej¹

Prasy mechaniczne
lub hydrauliczne

Podwójny klucz hakowy

Klucz hakowy i
nakrêtka

Nakretka i œruba
monta¿owa

Ko³pak

Nakrêtka hydrauliczna

M³otek i pobijak

Sci¹gacze mechaniczne

Metody hydrauliczne
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Narzêdzia monta¿owe FAG

Zestawy do monta¿u           s. 8

Klucze  hakowe           s. 9

Nakrêtki hydrauliczne          s. 11

NARZÊDZIA   MONTA¯OWE
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NARZÊDZIA   MONTA¯OWE

Zestawy narzêdzi monta¿owych

Zestawy narzêdzi monta¿owych
EINBAU.SET.ALU  i
EINBAU.SET.ST

Do ekonomicznego i poprawnego
monta¿u ³o¿ysk tocznych w zakre-
sie otworów 10 do 50 mm oraz
œrednic zewnêtrznych 26 do 110
mm, w³aœciwe s¹ zestawy narzêdzi
monta¿owych FAG.

Przy pomocy zestawów EIN-
BAU.SET.ALU lub EIN-
BAU.SET.ST (dotychczasowe
oznaczenie FAG 172013) mo¿na
bez problemów montowaæ ³o¿yska

a tak¿e tuleje, pierœcienie dystanso-
we, uszczelnienia lub inne podobne
czêœci.

Uderzeniami m³otka w tulejê mon-
ta¿ow¹ wprowadza siê mocno pa-
sowane pierœcienie wewnêtrzne na
czop lub pierœcienie zewnêtrzne do
oprawy. Nale¿y eliminowaæ prze-
noszenie si³ monta¿owych przez
czêœci toczne i bie¿nie gdy¿ mog¹
one zostaæ uszkodzone. Precyzyjnie
wykonane narzêdzia zapewniaj¹, ¿e
si³y monta¿owe przenoszone s¹
równomiernie przez powierzchnie
czó³ pierœcieni ³o¿yskowych.

W zestawie EINBAU.SET.ALU ,
tuleje monta¿owe wykonane s¹ z
aluminium zaœ pierœcienie monta¿o-
we z tworzywa sztucznego. Pos³u-
giwanie siê poszczególnymi ele-
mentami  jest wygodne a cena ze-
stawu jest relatywnie niska.
Tuleje i pierœcienie monta¿owe w
zestawie EINBAU.SET.ST s¹ ze
stali i wystarczaj¹ na d³ugie u¿yt-
kowanie bez œladów zu¿ycia. Po-
szczególne narzêdzia mog¹ byæ
stosowane równie¿ przy monta¿u
na prasach warsztatowych.

Bli¿sze informacje w publikacji: WL 80-49

Przyk³ad oznaczenia EINBAU.SET.ALU

Zakres dostawy
Pierœcienie monta¿owe: 33 szt. do otworów 9-50 mm,

œr.zewn. do 110 mm.
Tuleje monta¿owe: 3 szt.
M³otek,
nie odbijaj¹cy: 0,7 kg
Walizka, wymiary: 430x320x100

Masa   kmpl.: 4,7 kg

Przyk³ad oznaczenia  EINBAU.SET.ST

Zakres dostawy
Pierœcienie monta¿owe: 33 szt. do otworów 9-50 mm,

œr.zewn. do 110 mm.
Tuleje monta¿owe: 3 szt.
M³otek,
nie odbijaj¹cy: 0,7 kg
Walizka, wymiary: 370x320x70

Masa   kmpl.: 21 kg
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Klucze  hakowe

Klucze hakowe FAG serii HN../..

Do doci¹gania nakrêtek czopów,
tuleji wci¹ganych oraz nakrêtek
luzuj¹cych tuleji wciskanych stosu-
je siê klucze hakowe serii HN../..

Przy pomocy kluczy hakowych
mo¿na montowaæ ma³e ³o¿yska na
czopach sto¿kowych a tak¿e na
tulejach wci¹ganych lub wciska-

nych. Mo¿na równie¿ demontowaæ
tuleje wciskane u¿ywaj¹c kluczy
hakowych i nakrêtek luzuj¹cych.
Poni¿sza tablica zawiera wymiary,
masy i dobór kluczy hakowych do
poszczególnych nakrêtek.

Przyk³ad zamówienia jednego z
kluczy hakowych:
HN120/130

Dane techniczne

Klucz hakowy

Oznaczenie

HN16/20
HN25/28
HN30/32
HN34/36
HN45/50

HN52/55
HN58/62
HN68/75
HN80/90
HN95/100

HN110/115
HN120/130
HN135/145
HN155/165
HN180/195

HN205/220
HN230/245

Wymiary
l
mm

110
136
136
170
206

206
242
242
280
280

335
335
385
385
470

470
560

s

3
4
4
5
6

6
7
7
8
8

10
10
10
10
10

10
10

Masa
»

kg

0,025
0,045
0,05
0,09
0,155

0,16
0,255
0,255
0,41
0,385

0,745
0,72
1
1,16
1,58

1,58
2,25

w³aœciwy
do nakrêtki
FAG

KM0, KM1
KM2, KM3
KM4
KM5
KM6

KM7
KM8,KM9
KM10, KM11
KM12, KM13, KM14
KM15, KM16

KM17
KM18, KM19, KM20
KM21, KM22, KM23
KM24, KM25, KM26, KM27
KM28, KM29, KM30

KM31, KM32, KM33, KM34
KM36, KM38, KM40
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Klucze  hakowe

Zestawy podwójnych kluczy ha-
kowych

Podwójne klucze hakowe FAG
173556 i FAG 173557 przeznaczo-
ne s¹ do monta¿u ³o¿ysk na tule-
jach wci¹ganych. Do ka¿dego z
zestawów do³¹czony jest jeden
klucz dynamometryczny, który
umo¿liwia doci¹gniêcie nakrêtek
przewidzianym momentem i do-
k³adne pozycjonowanie ³o¿yska w
ustalonym miejscu.

Na ka¿dym kluczu zaznaczone s¹
(wygrawerowane) po³o¿enia k¹to-
we, wskazuj¹ce o jaki k¹t nale¿y
obróciæ nakrêtkê podczas montowa-
nia okreœlonego ³o¿yska kulkowego
wahliwego, aby podczas nasuwania
³o¿yska uzyskaæ odpowiednie
zmniejszenie luzu promieniowego.

Zestawy podwójnych kluczy ha-
kowych 173556 oraz 173557

Klucze hakowe DHN9, DHN10, DHN11, DHN12, DHN13
Klucz dynamometryczny z kluczem nastawczym WKZG.DSG9-13
Walizka serwisowa (450x330x100 mm)
Instrukcja obs³ugi

Masa 3,3 kg

Zestaw podwójnych
kluczy hakowych

Oznaczenie

173556

Oznaczenie:

173557

Oznaczenie:

Podwójny klucz
hakowy

FAG

DHN5
DHN6
DHN7
DHN8

1205
1206
1207
1208

2205
2206
2207
2208

1305
1306
1307
1308

2305
2306
2307
2308

Nakrêtka
³o¿yskowa

FAG

KM5
KM6
KM7
KM8

1209
1210
1211
1212
1213

DHN9
DHN10
DHN11
DHN12
DHN13

2209
2210
2211
2212
2213

1309
1310
1311
1312
1313

2309
2310
2311
2312
2313

KM9
KM10
KM11
KM12
KM13

Poszczególne klucze, tak¿e klucz dynamometryczny, dostarczane s¹ równie¿ jako czêœci zamienne.

Klucze hakowe DHN5, DHN6, DHN7, DHN8
Klucz dynamometryczny z kluczem nastawczym WKZG.DSG5-8
Walizka serwisowa  (350x220x65 mm)
Instrukcja obs³ugi
Masa  1,5 kg

w³aœciwy dla ³o¿yska
kulkowego wachliwego
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Nakrêtki hydrauliczne

Nakrêtki hydrauliczne  RKP

Nakrêtki hydrauliczne FAG prze-
znaczone s¹ do osadzania elemen-
tów z otworem sto¿kowym na sto¿-
kowe czopy. Nakrêtki te stosowane
s¹ wówczas, gdy przy pomocy in-
nych sposobów,  np.: nakrêtek ³o¿y-
skowych lub œrub dociskowych, nie
mo¿na uzyskaæ potrzebnych si³ do
w³aœciwego osadzenia ³o¿ysk.
G³ówne obszary zastosowañ:
• Monta¿ ³o¿ysk z otworem sto¿ko-

wym. £o¿yska osadzane bezpo-
œrednio na czopie sto¿kowym, na
tuleji wci¹ganej lub wciskanej.
Nakrêtki hydrauliczne stosuje siê
równie¿ przy demonta¿u ³o¿ysk
osadzonych na tulejach wci¹ga-
nych lub wciskanych.

• Monta¿ sprzêgie³, kó³ zêbatych,
œrub napêdowych statków itp.

Wiêcej informacji zawiera publika-
cja FAG  nr  WL 80 103.

Oznaczenie

RKP50 do RKP200
RKP205 do RKP1180A

RKP90Z do RKP530Z

RKP100.529554A do
RKP900.526225A

RKP.MG

Wykonanie

RKP z gwintem precyzyjnym wg DIN 13
RKP z gwintem trapezowym wg DIN 13

RKP z gwintami calowymi wg ABMA
Standards for Mounting Acccessories,
Section 8, Locknut Series N-00

RKP w wykonaniu wzmocnionym, otwór
g³adki

Przyrz¹d pomiarowy przesuwu RKP

G³ówne zastosowanie

znormalizowane tuleje wci¹gane i wciskane
o wymiarach metrycznych

Tuleje z gwintami calowymi

du¿e si³y monta¿owe, np.: w budowie statków

je¿eli z powodu braku dostêpu, luz promieniowy
nie mo¿e byæ zmierzony szczelinomierzem
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Nakrêtki hydrauliczne

NARZÊDZIA   MONTA¯OWE

Nakrêtki hydrauliczne z
czujnikiem przesuwu

W przypadku utrudnionego dostêpu
dla pomiaru luzu promieniowego
szczelinomierzem, mo¿na dokonaæ
pomiaru wzd³u¿nego przesuwu
³o¿yska wzglêdem czopa sto¿kowe-
go. S³u¿y do tego przyrz¹d pomia-
rowy przykrêcony do czo³a nakrêt-
ki hydraulicznej.

Jeœli gwintowany otwór przy³¹cze-
niowy  z gwintem G1/4 w nakrêtce
hydraulicznej zosta³ ju¿ zajêty
przez pompê, u¿ytkownik mo¿e
sam wykonaæ drugi otwór przy³¹-
czeniowy dla przyrz¹du pomiaro-
wego.  Na ¿yczenie mo¿e byæ przez
FAG dostarczona nakrêtka hydrau-
liczna z oznaczeniem ..2A, która
wyposa¿ona jest w ten otwór. Przy-
k³adowe oznaczenie:  RKP200.2A
£o¿ysko nale¿y usytuowaæ w pozy-
cji wyjœciowej (pocz¹tkowej). Nie-
zbêdne do tego ciœnienie oleju
przyjmuje siê z instrukcji obs³ugi w
oparciu o wielkoœæ montowanego
³o¿yska i wielkoœæ powierzchni
styku w trakcie przesuwu. Czujnik
zegarowy nale¿y ustawiæ na zero.
Nastêpnie poprzez pompê nasuwa
siê ³o¿ysko tak d³ugo, a¿ wyzna-
czona wielkoœæ przesuwu osiowego
zostanie osi¹gniêta. Zasady doboru
trzpieni pomiarowych s¹ wyczerpu-
j¹co opisane w instrukcji obs³ugi
za³¹czonej do ka¿dego przyrz¹du.

Oznaczenie do zamówienia:
RKP.MG
Przyrz¹d pomiarowy przesuwu
wraz z czujnikiem zegarowym  - 1
Trzpienie pomiarowe i uszczelki - 6
Walizka serwisowa.
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NARZÊDZIA  DO  DEMONTA¯U

Narzêdzia  do demonta¿u
FAG

Œci¹gacze mechaniczne             s. 14

Nakrêtki hydrauliczne
(patrz: Narzêdzia monta¿owe) s. 11
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Œci¹gacze  mechaniczne

Stosowane s¹ do demonta¿u ma-
³ych ³o¿ysk tocznych, o œrednicy
otworu do 100 mm, które osadzone
s¹ z pasowaniem mocnym na czo-
pie lub w oprawie. Demonta¿ bê-
dzie w³aœciwy, jeœli przyrz¹d bêdzie
chwyta³ za pierœcieñ  osadzony z

pasowaniem mocnym.
Uwaga: do demonta¿u wiêkszych
³o¿ysk nale¿y stosowaæ metody
hydrauliczne lub przyrz¹dy induk-
cyjne.
Si³y œci¹gaj¹ce w œci¹gaczach me-
chanicznych wywo³ywane s¹ zwy-
kle przez obracanie gwintowanego
trzpienia. W niektórych przypad-

kach pracê mog¹ u³atwiæ wspoma-
gaj¹ce si³owniki hydrauliczne. FAG
oferuje oprócz mechanicznych œci¹-
gaczy dwu-, trzy-, cztero- ramien-
nych, tak¿e si³owniki hydrauliczne
oraz œci¹gacze specjalne.

Œci¹gacz dwuramienny  54
• Do demonta¿u ³o¿ysk nieroz³¹cz-

nych lub mocno wciskanych pier-
œcieni wewnêtrznych (np.: p.
wewn. ³o¿ysk walcowych) a tak¿e
innych czêœci, np.: kó³ zêbatych

• Rozstaw ramion 80-350 mm, za-
siêg wg³¹b100 – 250 mm
Dostarczany równie¿ jako kom-
plet (set)

Œci¹gacz dwuramienny  47
• Do demonta¿u ³o¿ysk nieroz³¹cz-

nych  lub mocno wciskanych
pierœcieni wewnêtrznych

• Rozstaw ramion 45 oraz 90 mm,
zasiêg wg³¹b 65 oraz 100 mm

Œci¹gacz trójramienny  52
• Do demonta¿u ³o¿ysk nieroz³¹cz-

nych lub mocno wciskanych pier-
œcieni wewnêtrznych

• Rozstaw ramion 85 – 640 mm,
du¿y œci¹gacz wyposa¿ony  w
trzpieñ hydrauliczny, oznaczenie
dodatkowe H

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER54.100
ABZIEHER54.200
ABZIEHER54.300
ABZIEHER54.400
ABZIEHER54.500
ABZIEHER54.600
ABZIEHER54.SET

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER47.100
ABZIEHER47.200

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER52.085
ABZIEHER52.130
ABZIEHER52.230
ABZIEHER52.295
ABZIEHER52.390
ABZIEHER52.640

Œci¹gacze  mechaniczne
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Œci¹gacze  mechaniczne

NARZÊDZIA  DO  DEMONTA¯U

Œci¹gacz trójramienny  53
• Do demonta¿u ³o¿ysk nieroz³¹cz-

nych, mocno osadzonych pier-
œcieni wewnêtrznych oraz podob-
nych czêœci

• Rozstaw ramion 130 –640 mm,
du¿y œci¹gacz wyposa¿ony w
trzpieñ hydrauliczny, oznaczenie
dodatkowe H

Si³ownik  hydrauliczny  44
• Do wspomagania œci¹gaczy me-

chanicznych przy demonta¿u
mocno wciskanych czêœci

• Istotne u³atwienie pracy dziêki
wytwarzanej sile osiowej 80 lub
150 kN, szybka redukcja ciœnie-
nia w du¿ym si³owniku

Œci¹gacz ³o¿ysk kulkowych  56
• Do demonta¿u kompletnych

³o¿ysk kulkowych poprzecznych
• Przy mocno wciskanych pierœcie-

niach zewnêtrznych
• Dla ³o¿ysk niedostêpnych od stro-

ny promieniowej
• W programie dostaw s¹ trzy kom-

plety z ró¿nymi koñcówkami

Œci¹gacz  specjalny  64
• Do ³o¿ysk poprzecznych (kulko-

wych zwyk³ych, skoœnych, wahli-
wych a tak¿e walcowych, sto¿ko-
wych i bary³kowych; przy zama-
wianiu trzeba podaæ nazwê pro-
ducenta ³o¿ysk

• Przy mocno wciskanych pierœcie-
niach wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER53.130
ABZIEHER53.230
ABZIEHER53.295
ABZIEHER53.390
ABZIEHER53.640

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER44.080
ABZIEHER44.150

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER56.020.SET
ABZIEHER56.120.SET
ABZIEHER56.220.SET

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER64.400
ABZIEHER64.500
ABZIEHER64.600
ABZIEHER64.700
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NARZÊDZIA  DO  DEMONTA¯U

Œci¹gacze  mechaniczne

Œci¹gacz wewnêtrzny  62
• Do ³o¿ysk kulkowych zwyk³ych i

skoœnych, dostarczany w kilku
wielkoœciach, do œrednicy otworu
ca. 70 mm

• Dla mocno wciskanego pierœcie-
nia zewnêtrznego

Œci¹gacz udarowy  62
• Do zdejmowania tuleji i pierœcieni

œci¹gacz udarowy ³¹czy siê ze
œci¹gaczem wewnêtrznym gwin-
tem M10/M14x1,5. Stosowany
jest wówczas, gdy nie mo¿na
u¿yæ wspornika.

Oprzyrz¹dowanie œci¹gaj¹ce
• Do wszystkich rodzajów ³o¿ysk.

Do œci¹gania kompletnych ³o¿ysk
lub ciasno osadzonych pierœcieni
wewnêtrznych. Œci¹gacze z
oprzyrz¹dowaniem chwytaj¹cym,
dostarczane s¹ w kilku wielko-
œciach, do œrednicy zamka max.
210 mm.

• Stosowane w przypadkach, gdy
pierœcieñ wewnêtrzny przylega do
odsadzenia na czopie oraz brak
jest rowków do demonta¿u. Wy-
magany dobry dostêp do ³o¿ysko-
wania od strony promieniowej.

Oznaczenie do zamówienia
(œci¹gacz  ze wspornikiem)
ABZIEHER62.100.005
ABZIEHER62.100.007
ABZIEHER62.100.010
ABZIEHER62.100.014
ABZIEHER62.100.020
ABZIEHER62.100.030
ABZIEHER62.100.040
ABZIEHER62.100.050
ABZIEHER62.100.060

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER62.300

Oznaczenie do zamówienia
ABZIEHER49.100.060
ABZIEHER49.100.075
ABZIEHER49.200.115
ABZIEHER49.300.150
ABZIEHER49.400.210
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NAGRZEWNICE

Nagrzewnice  FAG

Nagrzewnice indukcyjne        s. 18

P³yty elektryczne                   s. 20

Pierœcienie nagrzewaj¹ce       s. 20

Elektryczne oprzyrz¹dowanie
monta¿owe                       s. 21
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NAGRZEWNICE

Nagrzewnice indukcyjne

Nagrzewnice  indukcyjne

£o¿yska toczne a tak¿e inne
wiruj¹ce elementy stalowe s¹
czêsto osadzane na czopach z
pasowaniem mocnym. Wiêksze
czêœci daj¹ siê równie¿ ³atwo
montowaæ je¿eli wczeœniej zostan¹
podgrzane   (³o¿yska  toczne do
max. 120 °C ). Nagrzewaæ mo¿na
metodami indukcyjnymi lub trady-
cyjnie (w piecu grzewczym, na
p³ycie, w k¹pieli olejowej).
Metody nagrzewania indukcyjnego
s¹ szybkie i czyste. Nadaj¹ siê do
monta¿u seryjnego. Nagrzewa siê
³o¿yska kompletne, same pierœcie-
nie ³o¿ysk walcowych lub igie³ko-
wych a tak¿e inne wiruj¹ce czêœci
stalowe, np.: pierœcienie labirynto-
we, sprzêg³a, obejmy, itp.

Wyczerpuj¹ce informacja dotycz¹-
ce powy¿szych szeœciu nagrzewnic
zawiera publikacja WL 80-47.

Przedstawione nagrzewnice induk-
cyjne dostarczane s¹ przez FAG
równie¿ na inne napiêcia i czêsto-
tliwoœci.

Zalety

• Szybka i energooszczêdna praca
• Przydatne do ³o¿ysk tocznych i

innych czêœci stalowych o kszta³-
cie pierœcieni

• Du¿e bezpieczeñstwo
• Przyjazne dla œrodowiska, bezole-

jowe
• Równomierne, kontrolowane na-

grzewanie
• £atwa obs³uga
• Automatyczne odmagnesowanie
• Bardzo ekonomiczne poprzez

mo¿liwoœæ optymalnego doboru
wielkoœci przyrz¹du do potrzeb

Nagrzewnice

Moc  max.
Napiêcie/czêtotliwoœæ
Pr¹d znamionowy

Masa
D³ugoœæ
Szerokoœæ
Wysokoœæ

Zwory (listwy)
na wyposa¿eniu

Przeœwit:
-szerokoœæ
-wysokoœæ

Zwory (na zamówienie)

Przedmioty nagrzewane
Otwór min.
Szerokoœæ max.
Masa max.

AWG.MINI

3,5 kVA
230 V/50 Hz
16 A

19 kg
420 mm
230 mm
265 mm

14x14x200 mm
20x20x200 mm
30x30x200 mm
40x40x200 mm

120 mm
140 mm

7x7x200 mm
10x10x200 mm

20(10) mm
120 mm
20 kg

AWG3,5

3,5 kVA
230 V/50 Hz
16 A

45 kg
320 mm
330 mm
335 mm

20x20x270 mm
30x30x270 mm
40x40x270 mm
60x60x270 mm

145 mm
155 mm

14x14x270 mm
17,5x17,5x270 mm
24,5x24,5x270 mm

30(20) mm
145 mm
40 kg
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AWG8

8 kVA
400 V/50 Hz
20 A

56 kg
470 mm
310 mm
455 mm

70x70x350 mm

210 mm
195 mm

14x14x350 mm
20x20x350 mm
30x30x350 mm
40x40x350 mm
50x50x350 mm
60x60x350 mm

100(20) mm
210 mm
100 kg

AWG13

13 kVA
400 V/50 Hz
32 A

108 kg
1000 mm
500 mm
1050 mm

80x80x490 mm

330 mm
265 mm

20x20x490 mm
30x30x490 mm
40x40x490 mm
50x50x490 mm
60x60x490 mm
70x70x490 mm

115(30) mm
330 mm
200 kg

AWG25

25 kVA
400 V/50 Hz
63 A

350 kg
1280 mm
500 mm
1250 mm

100x100x700 mm

390 mm
430 mm

30x30x700 mm
40x40x700 mm
60x60x700 mm
80x80x700 mm

145(45) mm
390 mm
400 kg

AWG40

40 kVA
400 V/50 Hz
100 A

600 kg
1800 mm
600 mm
1400 mm

150x150x850 mm

600 mm
450 mm

60x60x850 mm
80x80x850 mm
100x100x850 mm

220(85) mm
600 mm
800 kg

Ponadto dostarczamy tak¿e specjal-
ne nagrzewnice indukcyjne o jesz-
cze wy¿szych mocach, do bardzo
ciê¿kich przedmiotów.
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P³yty elektryczne · Pierœcienie nagrzewaj¹ce

P³yty elektryczne

£o¿yska z otworami cylindryczny-
mi osadzane na czopach z pasowa-
niem ciasnym s¹ nagrzewane do
monta¿u. Wystarczaj¹ce powiêk-
szenie wymiarów uzyskuje siê przy
temperaturach 80o do 100oC. Pod-
czas nagrzewania lo¿ysk tocznych,
temperatura powinna byæ dok³adnie
kontrolowana np.: miernikiem tem-
peratury FAG 175830. W ¿adnym
przypadku nie nale¿y przekraczaæ
temperatury 120oC, aby nie spowo-
dowaæ zmian w strukturze i twar-
doœci materia³u. £o¿yska toczne
mo¿na nagrzewaæ na p³ycie elek-
trycznej z regulowan¹ temperatur¹.
Podczas nagrzewania nale¿y ³o¿y-
sko os³oniæ blaszan¹ pokryw¹ oraz
kilkakrotnie obracaæ, aby by³o rów-
nomiernie ciep³e.

P³yta elektryczna FAG 172017
Wymiary:
220x220x170 mm
Moc:
dwa zakresy 1000/2000 W,
przy 220 V/ 50 Hz
Regulacja temperatury:
termostat z regulacj¹ od 50 do
300oC

P³yta elektryczna  FAG 172018
Wymiary:
300x300x170 mm.
Moc:
2500 W, przy 220 V/ 50 Hz
Regulacja temperatury:
termostat z regulacj¹ od 50 do
300oC

Oznaczenie do zamówienia:
FAG 172017 lub FAG 172018

Na p³ycie elektrycznej mo¿na na-
grzewaæ ³o¿yska toczne (max.
120oC) a tak¿e pierœcienie labiryn-
towe, osadcze, uszczelnienia i alu-
miniowe pierœcienie nagrzewaj¹ce.

P³yta elektryczna FAG 172017

Pierœcienie nagrzewaj¹ce

Pierœcienie nagrzewaj¹ce stosuje
siê do zdejmowania pierœcieni we-
wnêtrznych ³o¿ysk walcowych i
igie³kowych, bez obrze¿y lub z jed-
nym obrze¿em. Zaleca siê pierœcie-
nie nagrzewaj¹ce do zdejmowania,
okazjonalnie, ma³ych lub œrednich
pierœcieni o œrednicy otworu 50 do
200 mm. Zale¿nie od wielkoœci
pierœcienia nagrzewanie trwa od 5
do 30 sek. Pierœcienie nagrzewaj¹-
ce wykonane s¹ z metali lekkich z
promieniowo wykonanymi szczeli-
nami. Izolowane cieplnie rêkojeœci
u³atwiaj¹ manipulowanie przyrz¹-
dem.
Pierœcienie nagrzewa siê na p³ycie
elektrycznej (FAG 172017 lub
FAG 172018) do temperatury 200
… 300oC i nasadza na pierœcieñ

przewidziany do demonta¿u. Pier-
œcieñ ³o¿yskowy nale¿y po zdemon-
towaniu natychmiast wyj¹æ z pier-
œcienia nagrzewaj¹cego aby uchro-
niæ go przed przegrzaniem. Do ka¿-
dej wielkoœci ³o¿yska wymagany
jest oddzielny pierœcieñ nagrzewa-
j¹cy. Na ¿yczenie, FAG dostarcza
pierœcienie nagrzewaj¹ce ze spe-
cjalnego stopu aluminium. Dla
opracowania oferty konieczne s¹
nastêpuj¹ce dane:
1. Oznaczenie ³o¿yska lub wymiary

pierœcienia
2. Rysunek miejsca zabudowy z

podaniem pasowañ
3. Orientacyjn¹ liczbê dziennie de-

montowanych pierœcieni

Szczegó³y dotycz¹ce programu
produkcyjnego zwarte s¹ w publi-
kacji WL 80-9.

Zalecane przyrz¹dy pomocnicze
• P³yta elektryczna FAG 172018
• Miernik temperatury FAG

TEMP.MG175830
• Rêkawice: HANDSCHUH2

Oznaczenie do zamówienia pier-
œcienia nagrzewaj¹cego
AWR176050.NU320E
(do pierœcienia wewnêtrznego ³o¿y-

ska NU320E)
AWR176050.NJ2317E
(do pierœcienia wewnêtrznego ³o¿y-

ska NJ2317E)

FAG · 20



Elektryczno – indukcyjne oprzyrz¹dowania monta¿owe

NAGRZEWNICE

Elektryczno – indukcyjne oprzy-
rz¹dowania monta¿owe

Oprzyrz¹dowania te s¹ przydatne
do monta¿u i demonta¿u œrednich i
du¿ych pierœcieni wewnêtrznych
³o¿ysk walcowych i igie³kowych.
Do ka¿dej wielkoœci ³o¿yska wy-
magane jest oddzielne oprzyrz¹do-
wanie (patrz publikacja FAG,
WL 80 107).
Obok oprzyrz¹dowañ niskonapiê-
ciowych dostarczane s¹ przez FAG
równie¿ oprzyrz¹dowania na napiê-
cia sieci.

Oprzyrz¹dowania niskonapiêcio-
we

Indukcyjne oprzyrz¹dowania FAG,
eksploatowane przy bezpiecznym
napiêciu, s¹ ch³odzone wod¹.
Oprzyrz¹dowanie przy³¹czone jest
do transformatora, umieszczonego
na wózku jezdnym, który mo¿e byæ
zasilany dowolnym napiêciem z
sieci. Napiêcie do urz¹dzenia mon-
ta¿owego jest ustawialne w zakre-
sie 20 – 40 V.
FAG dostarcza transformatory do
oprzyrz¹dowañ monta¿owych w

piêciu ró¿nych wielkoœciach:
EFB20, EFB33, EFB50, EFB80,
EFB125. Dziêki temu mog¹ byæ
nagrzewane równie¿ pierœcienie
labiryntowe, sprzêg³a, obejmy i
inne czêœci wiruj¹ce. Najwiêkszy
transformator umo¿liwia nagrze-
wania pierœcieni wewnêtrznych o
ciê¿arze do 1200 kg , sprzêgie³ do
600 kg, do wymaganych tempera-
tur monta¿u 80 do 100oC

Oprzyrz¹dowanie monta¿owe niskonapiêciowe z transformatorem do
pierœcieni wewnêtrznych ³o¿ysk walcowych.

FAG · 21
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Elektryczno – indukcyjne oprzyrz¹dowania monta¿owe

Dane niezbêdne dla opracowania
oferty

Indukcyjne oprzyrz¹dowania mon-
ta¿owe FAG wykonywane s¹ za-
wsze do indywidualnych potrzeb
produkcyjnych.
Dla opracowania oferty potrzebne
s¹ nastêpuj¹ce dane:
1. Dok³adne oznaczenie ³o¿yska

którego pierœcieñ ma byæ monto-
wany

2. Wymiary pierœcieni ³o¿ysko-
wych, ew. równie¿ pierœcieni
dystansowych (œrednice otwo-
rów i bie¿ni oraz szerokoœæ), w
szczególnoœci, gdy nie s¹ to
³o¿yska toczne FAG

3. Rysunek ³o¿yskowania z poda-
niem pasowañ, a tak¿e po³o¿enia
i liczby rowków do demonta¿u.
Dla sprzêgie³ i pierœcieni labi-
ryntowych, szkice wymiarowe z
danymi pasowañ.

4. Informacje o dostêpnym zasila-
niu elektrycznym (napiêcie, czê-
stotliwoœæ)

5. Dane dotycz¹ce miejsca u¿ytko-
wania (rodzaj zak³adu, warunki
klimatyczne)

6. Orientacyjn¹ liczbê dziennie
montowanych pierœcieni we-
wnêtrznych, sprzêgie³ lub czêœci
specjalnych)

7. Maksymalna obci¹¿alnoœæ sieci
elektrycznej

8. Rodzaj sieci trójfazowej:
     3- przewodowa: 3 przewody

L1-L2-L3, ochronny PE, bez
neutralnego N

     4-przewodowa: 3 przewody
L1-L2-L3, ochronny PE,
neutralny N

Oznaczenia   do  zamówienia (przyk³ady)

Oprzyrz¹dowanie – otwór (mm)

Typ oprzyrz¹dowania:
K niskonapiêciowe
N na napiêcie sieciowe
T do sprzêgie³
L do pierœcieni labiryntowych
R do pierœcieni cylindrycznych
S specjalne

Nr rysunku (dokumentacji)

Oprzyrz¹dowanie monta¿owe

elektryczno - indukcyjne

Elektryczno-indukcyjne oprzyrz¹dowanie monta¿owe
EIM 171148.K 159

Transformator FAG
EFB50.110KVA.380V.50HZ

Czêstotliwoœæ

Napiêcie

Moc

Wielkoœæ transformatora

Wy³¹cznik no¿ny
FS 125A.400V

Napiêcie

Pobór pr¹du

Wy³¹cznik no¿ny

Szafa steruj¹ca
SSK 400A.152492A.440V.60HZ

Czêstotliwoœæ

Napiêcie

Nr rysunku

Pobór pr¹du

Szafa steruj¹ca
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POMPY CIŒNIENIOWE  DO MONTA¯U HYDRAULICZNEGO

Pompy oleju FAG

Tablica przegl¹dowa    s. 24

Iniektory    s. 25

Pompy oleju                             s. 26

Pompy wysokiego ciœnienia     s. 27

Zestawy monta¿owe                s. 27

Zespo³y zasilane ciœ-
nieniem powietrza    s. 28

Zespo³y hydrauliczne zasilane
elektrycznie    s. 28

Ruchome urz¹dzenia
hydrauliczne                          s. 28

Przy³¹cza                               s. 29
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POMPY OLEJU

Pompa oleju

Iniektor
107640
ze z³¹czk¹  zaworow¹
107642

Iniektor
107641
ze z³¹czk¹ zaworow¹
107643

Pompka rêczna
PUMPE1000.0,7L

Pompka rêczna
PUMPE1000.4L

Pompka rêczna
PUMPE1600.4L

Pompka rêczna
PUMPE2500.4L

Pompa wysokociœnie-
niowa
120109

Zestaw monta¿owy
155890A
155890B

Zespo³y hydrauliczne
napêdzane powietrzem
AGGREGAT.
H1000/2500

Zespo³y hydrauliczne z
napêdem elektrycznym
AGGREGAT.E800

Pojemnoœæ
zbiornika
1

0,008

0,027

0,7

4

4

4

0,2

0,2

13

10

Z³¹cze

G3/8

G3/4

Gl/4

Gl/4

Gl/4

G1/4
(bezpoœrednio)

G3/4
(bezpoœrednio)

G1/4 z rurk¹
wysokociœnie-
niow¹

Gl/4

G1/4

max. ciœnienie
oleju
bar (N/mm2)

2500 (250)

1600 (160)

1000 (100)

1000 (100)

1600 (160)

2500 (250)

4000 (400)

2500 (250)

2500 (250)

800 (80)

Zastosowanie

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk z  otworem
sto¿kowym. Po³¹czenia wt³aczane,
naciski do ok. 125 N/mm2

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk z  otworem
sto¿kowym. Po³¹czenia wt³aczane,
naciski do ok.  80 N/mm2

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk . Monta¿
po³¹czeñ wt³aczanych, naciski do 50
N/mm2 .
Do  zasilania  nakrêtek hydraulicz-
nych do RKP395 ew.
RKP300.526205A

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk. Monta¿
po³¹czeñ wt³aczanych, naciski do 50
N/mm2 , np. œruby okrêtowe.
Do  zasilania  nakêtek hydraulicznych
w zakresie do RKP800A

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk. Monta¿
po³¹czeñ wt³aczanych, naciski do 80
N/mm2 , np. ko³a zêbate i sprzêg³a

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk. Monta¿
po³¹czeñ wt³aczanych, naciski do 125
N/mm2, np. trzony i  p³etwy  sterowe

Dla po³¹czeñ wt³aczanych przy du-
¿ych naciskach  (> 100 N/mm2). Jako
zestaw monta¿owy 155890A dla mon-
ta¿u i demonta¿u ³o¿ysk z  tulejami
wci¹ganymi i wciskanymi.
Demonta¿ ³o¿ysk z otworem walco-
wym. Iloœæ i wydatek oleju s¹  nie-
wielkie

Monta¿  sprzêgie³ na wa³ach oraz
po³¹czeñ wt³aczanych, kó³ zêbatych
przy u¿yciu urz¹dzeñ hydraulicznych.
Naciski powierzchniowe do
100 N/mm2

Do zasilania du¿ych nakrêtek hydrau-
licznych do RKP1180A. Monta¿  du-
¿ych po³¹czeñ wt³aczanych: sprzêgie³
wa³ów okrêtowych, œrub okrêtowych,
kó³ zêbatych, naciski powierzchniowe
do 50 N/mm2

max. œrednica
wa³u
mm

80

150

250

bez ograniczeñ

bez ograniczeñ

bez ograniczeñ

bez ograniczeñ

dla ³o¿ysk do
Æ 250

bez ograniczeñ

bez ograniczeñ
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Iniektor

Iniektor

Wydatek oleju t³oczonego przez
iniektory jest niewielki; s¹ one
przydatne do stosowania w meto-
dach hydraulicznego demonta¿u
³o¿ysk oraz innych po³¹czeñ wt³a-
czanych przy bezpoœrednim osa-
dzaniu na sto¿kowych powierzch-
niach wa³ów, np. w obrabiarkach
do zdejmowania ³o¿ysk walcowych
FAG NNU49SK, NN30ASK.
N10K, N19K.

Ma³y iniektor (107640) mo¿e zna-
leŸæ zastosowanie dla wa³ów o
œrednicach do 80 mm, wiêkszy
(107641) w zakresie do 150 mm.
Nakrêcenie z³¹czki zaworowej po-
zwala na  przet³aczanie oleju bez
strat. Iniektor wraz ze z³¹czk¹ za-
worow¹ zamawia siê np. jako:
107640 + 107642.

Iniektor oraz z³¹czka zaworowa s¹
dostêpne równie¿ oddzielnie. Odpo-
wiednie oznaczenia przy  zamawia-
niu, wg tabeli.

Jako zamienne uszczelnienia stosu-
je siê powszechnie dostêpne w han-
dlu pierœcienie typu „O” (o-ringi):
OR6xl,5 (dla 107640),
OR10x2,0 (dla 107641).

Iniektor

Oznaczenie przy zamaw.

107640
107641

Z³¹czka
zawor.

107642
107643

Z³¹cze
G

G3/8
G3/4

Wydatek
oleju

cm3

8
27

Max.
ciœnienie

bar

2500
1600

Masa
»

kg

0,91
2,18

Wymiary
t d L

1
L

2
L

3
B SW

1
SW

2

mm

12 5 120 130 30 220 19 22
22 8 180 185 55 280 27 32

Iniektory ze z³¹czk¹ zaworow¹
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POMPY OLEJU

Pompy rêczne

Pompy rêczne

FAG oferuje jeden zestaw pomp
rêcznych z pomp¹ jednostopniow¹ i
trzy zestawy pomp rêcznych z
pomp¹ dwustopniow¹.

Pompy dwustopniowe maj¹ wysoki
wydatek w zakresie niskiego ciœnie-

nia (do 50 bar) i prze³¹czaj¹ siê
nastêpnie automatycznie do stopnia
wysokiego ciœnienia. Dziêki temu
osi¹gana jest wysoka prêdkoœæ
dzia³ania. Dla zwiêkszonego zapo-
trzebowania oleju dostarczane s¹
pompy dwustopniowe, równie¿ z
8-mio litrowym zbiornikiem oleju
(oznaczenie .8L). Dla przypadków,

w których sposób zabudowy tulei
wci¹ganej lub wciskanej wymaga
oddzielnego dostarczania oleju, na
¿yczenie dostarczamy zawór dwu-
dro¿ny (oznaczenie .V).

Szczegó³owy opis zestawów pomp
rêcznych FAG przedstawiono w
publikacji TI WL 80-46.

Zestawy pomp rêcznych FAG  (przegl¹d oznaczeñ przy zamawianiu)
Pompa

Jednostopn.
1000 bar

Dwustopn.
1000 bar
1600 bar
2500 bar

Zestaw pomp rêcznych
Wyk. podstawowe

PUMPE1000.0,7L

PUMPE1000.4L
PUMPE1600.4L
PUMPE2500.4L

ze zbiornikiem 8l

PUMPE1000.8L
PUMPE1600.8L
PUMPE2500.8L

z  rozdzielaczem

PUMPE1000.4L.V
PUMPE1600.4L.V
PUMPE2500.4L.V

ze zbiornikiem 8 l i
rozdzielaczem

PUMPE1000.8I..V
PUMPE1600.8L.V
PUMPE2500.8L.V

Pompa 1000.0,7L Pompa 2500.8L.V
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Pompa 120109

Pompa wysokiego ciœnienia jest
przydatna do monta¿u i demonta¿u
³o¿ysk na wa³ach o œrednicy do
250 mm. Ze wzglêdu na wytwarzane
ciœnienie do 4000 barów  pompa
znajduje równie¿ zastosowanie do
roz³¹czania ciê¿kich sprzêgie³ wa³ów
i kó³ zêbatych przy u¿yciu urz¹-
dzeñ hydraulicznych. Pompa jest
pod³¹czana bezpoœrednio lub po-
przez cienkoœcienne z³¹czki.
Pompa mo¿e zostaæ pod³¹czona
równie¿ przy u¿yciu uchwytu (z ma-
nometrem lub bez) i giêtk¹ wysoko-
ciœnieniow¹ rurk¹ o d³ugoœci 2 m
(dopuszczalne ciœnienie oleju  2500
bar). FAG zaleca, aby u¿ywaæ za-
wsze pompy z manometrem.
Pos³ugiwanie siê pomp¹ przedsta-
wiono w instrukcji obs³ugi (Publ.-
Nr. WL 80 115).

Zestaw monta¿owy FAG 155890B

* Zestawy  monta¿owe  FAG  z  ma-
nometrem do 1000 barów lub bez
manometru s¹ dostarczane równie¿
na ¿yczenie.

Zestawy monta¿owe FAG
Dla u³atwienia klientowi wyboru
narzêdzia FAG dostarcza komplet-
ne zestawy narzêdzi w drewnianych
skrzynkach.

Zestaw monta¿owy 155890B z manometrem do 2500 bar *
Zakres dostawy:
l   Pompa wysokiego ciœnienia  120109                               l Manometr               133315
l    Uchwyt pompy            118543/2A                         l Rurka ciœnieniowa   16464l
3  Z³¹czki redukcyjne               (130075B, 122701B, 150589B)
1  Skrzynka drewniana  (580x225x125 mm)
Masa  (³¹cznie ze skrzynk¹) 12,75 kg
Oznaczanie przy zamawianiu zestawu:  155890B

Pompa wys. ciœnienia

Oznaczenie przy zam.

120109
sk³ada siê z:
104746 (korpus pompy)
104936 (zbiornik oleju)

Z³¹cze

G3/4

Pojemnoœæ

l

0,2

Wydajnoœæ

cm3/skok

0,3

Max.
ciœnienie

bar

4000

Masa
»

kg

3,8

POMPY OLEJU

Pompy wysokiego ciœnienia • Zestawy monta¿owe



FAG · 28

Pompy oleju

Zestawy hydrauliczne

Zasilane ciœnieniem powietrza

Napêdzany ciœnieniem powietrza
ruchomy zestaw  AGGREGAT.
H1000/2500 sk³ada siê z 13-to litro-
wego zbiornika z lekkiego metalu
oraz dwu pomp (1000 bar i 2500
bar).  Wykonania dla innych ci-
œnieñ roboczych oferujemy na za-
mówienie. Pompy posiadaj¹ od-
dzieln¹  regulacjê.
Pompa (2500 bar) mo¿e s³u¿yæ do
wytwarzania ciœnienia dla proce-

sów hydraulicznego rozdzielania
sprzêgie³ wa³ów i kó³ zêbatych.
Pompa (1000 bar) mo¿e równocze-
œnie zasilaæ nakrêtkê hydrauliczn¹.
Pompa nadaje siê do po³¹czeñ wt³a-

czanych z naciskami do 100 N/mm2.

Zakres dostawy:
Manometr, l ... 3 przewody
DN5/2500-3000/G1/4 (max.
2500 bar), rozdzielacz oleju.

Zbiornik oleju
 pojemnoœæ

l

13

Max. ciœn.
oleju

bar

1000 lub 2500

Masa
»

kg

40
(bez oleju)

Zespó³ hydrauliczny

Oznaczenie przy zam.

AGGREGAT.H 1000/2500

Zbiornik ol.
 pojemnoœæ

l

10

Max. ciœn.
oleju

bar

800

Masa
»

kg

40
(z olejem)

Zespó³ hydrauliczny

Oznaczenie przy zam.

AGGREGAT.E800

Moc
silnika

kW

1,1

Wydatek
oleju

l/min

0,9

Zasilane elektrycznie

Zespo³y te nadaj¹ siê do zasilania
du¿ych nakrêtek hydraulicznych, i do
monta¿u du¿ych po³¹czeñ wt³acza-
nych, jak: sprzêgie³ wa³ów okrêto-
wych, œrub okrêtowych i kó³ zêba-
tych  (naciski powierzchniowe do 
50 N/mm2).

Elektryczne z³¹cze: gniazdo wtyko-
we, napiêcie 220/380 V przy 50 Hz
lub inne napiêcia i czêstotliwoœci.

Zakres dostawy:
Zawór regulacji ciœnienia, mano-
metr, przewód ciœnieniowy

Ruchome urz¹dzenie hydraulicz-
ne do monta¿u seryjnego

Ruchome urz¹dzenie posiada stero-
wany zaworem cylinder ciœnienio-
wy dwustronnego dzia³ania (si³a
nacisku 700 kN, skok 215 mm), na-
pêdzany przez pompê silnika. Wyso-
koœæ ustawienia cylindra mo¿na
zmieniaæ pomiêdzy 290 a 690 mm
przy u¿yciu wci¹gnika hydraulicz-
nego i wahacza.
Co pewien czas musz¹ byæ zama-
wiane czêœci dodatkowe, jak: tuleje
prowadz¹ce, sworznie ci¹gn¹ce i
naciskaj¹ce oraz ramy poci¹gowe.

Dla zapytañ lub zamówieñ
jest niezbêdna znajomoœæ
typów ³o¿ysk i przy³¹czeñ
pr¹dowych.
Omawiane urz¹dzenie jest
przewa¿nie stosowane do
monta¿u i demonta¿u zesta-
wów ko³owych FAG Tarol
(patrz równie¿ FAG –
Publ. – Nr WL 07 154).

Oznaczenie przy zamawia-
niu:
FMV.TAROL131084
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£¹czniki i reduktory

£¹czniki i  reduktory s¹ dopasowane
do gwintu  koñcówek przewodu  ci-
œnieniowego i rurek ciœnieniowych.
£¹czniki i reduktory w wykonaniu
A  (z uszczelnieniem)  stosuje siê
przy ciœnieniu do 800 barów.
Wykonanie B (z ostr¹ krawêdzi¹)
jest przydatne  równie¿, gdy ciœnienie
przekracza 800 barów.
Obok przytoczonych tu wielkoœci
dostarczane s¹ te¿ na ¿yczenie inne
³¹czniki i reduktory.

Pompy oleju

Przy³¹cza

Reduktor

Oznaczenie
przy zamaw.

120286A

122701A
122701B

128768A
128768B

130075A
130075B

150589A
150589B

122037A
122037B

111643A

G > G
1
/ G < G

1
G

cale/mm

G1/4

G1/4
G1/4

G1/4
G1/4

G1/4
G1/4

G1/4
G1/4

G3/8
G3/8

M18x1,5

G
1

M18x1,5

G3/4
G3/4

M14
M14

G1/8
G1/8

G1/2
G1/2

G1/4
G1/4

G3/8

Reduktor

Oznaczenie
przy zamaw.

113845A

120285A

111516A
111516B

126013A
126013B

130070A
130070B

G

cale/mm

M18x1,5

M1x1,5

G3/4
G3/4

G3/4
G3/4

G3/4
G3/4

G
1

G3/4

G1/4

G3/8
G3/8

G1/4
G1/4

G1/8
G1/8

G > G
1
/ G < G

1
Reduktor

Oznaczenie
przy zamaw.

127711A
127711B

114715A
114715B

125938A
125938B

128718A
128718B

G

G1/4
G1/4

G3/4
G3/4

G3/4
G3/4

G3/4
G3/4

Uchwyt

Z przy³¹czem G1/4
do manometru

Bez przy³¹cza do
manometru

Oznaczenie przy zam.

118543/2A

118543/2

Masa
»

kg

1,95

1,95

Uchwyty pompy

G
1 
= G

G
1

cale

G1/4
G1/4

G3/4
G3/4

G3/4
G3/4

G3/4
G3/4
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Pompy oleju

Przy³¹cza

Manometr

Przy doborze manometru nale¿y zwracaæ uwagê na
wartoœæ ciœnienia maksymalnego.

Manometr

Oznaczenie
przy zamaw.

124830
133315

Zakres

bar

0-1000
0-2500

Œrednica

mm

100
160

Masa
»

kg

0,8
1,7

Wszystkie manometry z gwintem przy³¹czeniowym G1/2

Rurki ciœnieniowe do  pompy  (do 2500 bar), obci¹-
gniête przewodem z  PVC.

Rurka ciœnieniowa

Oznaczenie
przy zamaw.

164641
123076
128167
120386

Stosowne
z³¹cze

cale

G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

Masa
»

kg

0,6
0,6
0,6
0,8

Przy pod³¹czaniu  uchwytu  pompy ka¿dorazowo G3/4.
Dla przy³¹czania innych elementów  nale¿y stosowaæ dodatkowo
odpowiedni reduktor.

Przy³¹cza dla tulei wci¹ganych i wciskanych
(do 800 barów)
(Inne d³ugoœci na zamówienie)

Przy³¹cze

Oznaczenie
przy zamaw.

118549A-M6
118549A-M8
118549A-G1/8
118549A-G1/4

Gwint
przy³¹czeniowy

mm/cal

M6
M8
G1/8
G1/4

Masa
»

kg

0,22
0,245
0,285
0,42

Przy pod³¹czaniu pompy rêcznej ka¿dorazowo G1/4.
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Przyrz¹dy pomiarowe

Przyrz¹dy pomiarowe

Szczelinomierze                    s. 32

Sprawdzian pierœcieniowy
sto¿ka          s. 32

Przyrz¹dy do pomiaru
sto¿kowych miejsc
osadzenia         s. 33

Przyrz¹dy do pomiaru po
wa³eczkach          s. 34

Obrotomierz cyfrowy          s. 35

Miernik temperatury             s. 36

Stetoskop          s. 36
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Przyrz¹dy pomiarowe

Szczelinomierze • Przyrz¹dy do pomiaru sto¿kowych miejsc osadzenia

Szczelinomierze 172031 i 172032 Szczelinomierze s³u¿¹ do pomiaru
luzu promieniowego, szczególnie
podczas monta¿u na sto¿kowych

miejscach osadzeñ oraz tulejach
wci¹ganych i wciskanych.

Szczelinomierze 172031 i 172032

Przyrz¹dy do pomiaru sto¿ko-
wych miejsc osadzenia

Gdy ³o¿ysko z otworem sto¿kowym
jest osadzane bezpoœrednio na
wale, wówczas sto¿kowe miejsce
osadzenia musi byæ odpowiednio
precyzyjnie obrobione, aby paso-

wane powierzchnie dok³adnie przy-
lega³y. Do mierzenia sto¿ka FAG
dostarcza ró¿nych urz¹dzeñ. Naj-
czêœciej ³o¿yska z otworem sto¿ko-
wym maj¹ sto¿ek 1:12.
Sto¿ek 1:30 wystêpuje jedynie w
³o¿yskach serii 240 i 241.

Sprawdzian pierœcieniowy

Sto¿kowy sprawdzian pierœcienio-
wy jest najprostszym œrodkiem do
kontroli sto¿kowych osadzeñ na
wa³ach.
Poprzez tuszowanie ustala siê, czy
wa³ i pierœcieñ s¹ dopasowane i
dokonuje siê korekcji a¿ do osi¹-
gniêcia przylegania na ca³ej szero-
koœci sprawdzianu. Pierœcienie we-
wnêtrzne ³o¿ysk nie nadaj¹ siê na
sprawdziany, poniewa¿ s¹ za bar-

dzo cienkoœcienne i mog¹ zostaæ
uszkodzone. FAG dostarcza spraw-
dziany pierœcieniowe dla œrednic
sto¿ków od 30 do 240 mm.

Przyk³ad oznaczenia przy zama-
wianiu:
KLR20
Sprawdzian pierœcieniowy do ³o¿ysk
o œrednicy otworu 100 mm, np.
dwurzêdowe ³o¿yska walcowe
NN3020ASK lub NNU4920SK.

Oznaczenie
 przy zam.

172031

D³ugoœæ
listka
mm

100

Gruboœæ listków

mm

0,03 0,08 0,14
0,04 0,09 0,16
0,05 0,10 0,18
0,06 0,12 0,20
0,07

Oznaczenie
 przy zam.

172032

D³ugoœæ
listka
mm

300

Gruboœæ listków

mm

0,03 0,12 0,20
0,04 0,13 0,25
0,05 0,14 0,30
0,06 0,15 0,35
0,07 0,16 0,40
0,08 0,17 0,45
0,09 0,18 0,50
0,10 0,19

Oznaczenie
przy zamaw.

KLR...

Œrednica sto¿ka
mm

25 ... 150
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Przyrz¹dy pomiarowe

Przyrz¹dy do pomiaru sto¿kowych miejsc osadzenia

Przyrz¹d FAG MGK 133

przeznaczony do pomiaru sto¿ka
zewnêtrznego 1:12 i 1:30 w zakre-
sie œrednic sto¿ka 27 do 205 mm.

Przyrz¹d  MGK 133 styka siê z mie-
rzon¹ powierzchni¹ za poœrednic-
twem czterech hartowanych i pole-
rowanych sworzni pomiarowych.
Sworznie te wraz z oporem nastaw-
nym ustalaj¹ po³o¿enie przyrz¹du
na sto¿ku.  Opór mo¿e byæ umiesz-
czany na jednej lub drugiej stronie
przyrz¹du. Przyrz¹d jest wyposa-
¿ony w dwa ruchome kab³¹ki po-
miarowe z których jeden ustala siê
na mniejszej œrednicy sto¿ka, a dru-
gi w okreœlonej odleg³oœci na œred-
nicy wiêkszej.

Odchy³ka œrednicy sto¿ka od warto-
œci wymaganej jest wskazywana
przez precyzyjne czujniki w obu
p³aszczyznach pomiarowych.

Powtarzalnoœæ wyników pomiarów
znajduje siê poni¿ej 1m m. Do wzor-
cowania przyrz¹du s³u¿y sto¿ek
wzorcowy, dostarczany przez FAG.
.

Przyrz¹d MGK 133 do pomiaru sto¿ka, producji FAG

Przyrz¹d FAG MGK 132

przeznaczony do pomiaru sto¿ka
zewnêtrznego dla k¹tów 0° do 6° w
zakresie œrednic 90 do 510 mm.
Powtarzalnoœæ wyników pomiarów
dla przyrz¹du MGK 132 znajduje
siê poni¿ej 1 µm. Urz¹dzenie MGK
132 spoczywa na mierzonej po-
wierzchni  za poœrednictwem czte-
rech szlifowanych i dog³adzanych
listew, tworz¹cych k¹t 90o . Umiesz-
czenie oporu na przedniej lub tylnej
stronie przyrz¹du pozwala na pre-
cyzyjne ustalenie urz¹dzenia na
sto¿ku. Miêdzy listwami oporowy-
mi przemieszczaj¹ siê po po-
wierzchni zabudowanego pierœcie-
nia ³o¿yska sanki pomiarowe. Osa-
dzony w obudowie przyrz¹du czuj-
nik zegarowy wychwytuje prze-
mieszczenia sanek pomiarowych
pokazuj¹c odchy³kê œrednicy sto¿ka
od wartoœci wymaganej. Na san-

kach pomiarowych jest umocowany
precyzyjny czujnik, który równie¿
styka siê przy pomocy macek no¿o-

wych z mierzonym pierœcieniem,
mierz¹c odchy³kê sto¿ka od warto-
œci wymaganej.

Przyrz¹d FAG
MGK 132
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Przyrz¹d MGI 21

Przyrz¹d s³u¿y do ustawiania luzu
promieniowego w ³o¿yskach walco-
wych NNU4920K do NNU4964K i
NNU4920 do NNU4964,  a wiêc dla
³o¿ysk o œrednicach  otworów miê-
dzy 100 a 320 mm. Wymienione
³o¿yska s¹ roz³¹czne (wyjmowany
pierœcieñ wewnêtrzny). Do mierze-
nia wewnêtrznej œrednicy po wa-
³eczkach s³u¿¹ dwie hartowane i
dok³adnie szlifowane powierzchnie,
z których jedna jest nastawna. Po
zabudowaniu pierœcienia zewnêtrz-
nego przyrz¹d ustawia siê dostoso-
wuj¹c go do istniej¹cej œrednicy po
wa³eczkach. Wymiar œrednicy uzy-
skuje siê mierz¹c ustawiony wy-
miar szczêk dostêpnym w handlu
przyrz¹dem kab³¹kowym.

Przyrz¹dy pomiarowe

Przyrz¹dy do pomiaru œrednic po wa³eczkach

Tym samym jest mo¿liwe ustalenie
œrednicy bie¿ni pierœcienia we-
wnêtrznego niezbêdnej dla uzyska-
nia w³aœciwego luzu promieniowe-
go w ³o¿ysku.
 £o¿ysko z otworem sto¿kowym
przesuwa siê odpowiednio na wale.

W ³o¿ysku z otworem walcowym
stosuje siê  pierœcienie  ze wstêpnie
szlifowan¹ bie¿ni¹ (oznaczenie F12)
a nastêpnie szlifuje  na gotowo do
uzyskania wymaganej œrednicy.
Przyk³ad zamówienia dla ³o¿yska
NNU4920: MGI21.4920

Przyrz¹d FAG MGI 21 do pomiaru po wa³eczkach, celem ustawienia luzu
promieniowego lub napiêcia wstêpnego w ³o¿yskach walcowych z wyjmo-
wanym pierœcieniem wewnêtrznym

Przyrz¹d MGA 31

dla ³o¿ysk walcowych NN3006K do
NN3038K oraz N1006K do
N1048K z otworem sto¿kowym i
zdejmowanym pierœcieniem  ze-
wnêtrznym. Przyrz¹d pozwala na
dok³adne nastawienie luzu promie-
niowego lub napiêcia wstêpnego w
³o¿yskach walcowych.
Przy u¿yciu ogólnie dostêpnego
przyrz¹du mierzy siê najpierw œred-
nicê bie¿ni osadzanego pierœcienia
zewnêtrznego. Uzyskany wymiar
przenosi siê nastêpnie na obie harto-
wane i dok³adnie szlifowane po-
wierzchnie pomiarowe urz¹dzenia
MGA 31. Nastêpnie wprowadza siê
wa³ek sto¿kowy ze wstêpnie osa-
dzonym pierœcieniem wewnêtrznym
i zespo³em wa³eczki-koszyk do
przyrz¹du pomiarowego. Wa³ek
wciska siê stosuj¹c metodê hydrau-

liczn¹ tak  daleko a¿ czujnik przy-
rz¹du wska¿e osi¹gniêcie wymaga-
nego luzu lub napiêcia.

Przyk³ad zamówienia dla NN3006K:
MGA31.3006

Przyrz¹d pomiarowy FAG
MGA31 do nastawiania luzu
promieniowego w ³o¿yskach
walcowych ze zdejmowanym
pierœcieniem zewnêtrznym
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Przyrz¹dy pomiarowe

Rêczny obrotomierz cyfrowy

Obrotomierz cyfrowy 172025

Obrotomierz jest przystosowany
do eksploatacji w dwu trybach
pracy:

• Bezpoœredni pomiar prêdkoœci
obrotowej z wykorzystaniem
adaptera, rolki i koñcówek po-
miarowych

• Bezstykowy pomiar optyczny za
poœrednictwem znacznika odbla-
skowego

Pomiar bezpoœredni

Przy pomiarze bezpoœrednim na-
k³adany jest adapter znajduj¹cy siê
na wyposa¿eniu.

Oznaczenie przy zamawianiu:
172025
zawartoœæ: obrotomierz cyfrowy

adapter do pomiaru
bezpoœredniego 1:1
rolka 1/10 m
koñcówka gumowa
10 znaczników odbla-
skowych
instrukcja obs³ugi
walizka

Czêœci zamienne
10  znaczników odblaskowych
Oznaczenie przy zamawianiu:
172029

Do pomiaru prêdkoœci obrotowej
u¿ywa siê dociskowej koñcówki
gumowej. Stosuj¹c rolkê mo¿na
zmierzyæ prêdkoœæ przesuwaj¹cej
siê powierzchni.

Pomiar bezstykowy

Dla dokonania pomiaru metod¹
bezstykow¹ nanosi siê na element
mierzony znacznik odblaskowy.
Znacznik ten podlega próbkowaniu
przy u¿yciu widzialnego œwiat³a
czerwonego na drodze fotoelek-
trycznej. Urz¹dzenie wskazuje licz-
bê obrotów na minutê.
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Przyrz¹dy pomiarowe

Miernik temperatury • Stetoskop

Miernik temperatury
TEMP.MG175830

Porêczne urz¹dzenie z zakresem
wskazañ od -60°C do + 1000°C.
Przy wykorzystaniu czujnika tempe-
ratury powierzchni
TEMP.MG175830.F, nale¿¹cego do
wyposa¿enia, mo¿na mierzyæ wyko-
rzystuj¹c zakres od -60 do +300°C.
Przyrz¹d jest przydatny do wyko-
nywania pomiarów na:
• ³o¿yskach, obudowach i syste-

mach smarowania przy nadzoro-
waniu

• ³o¿yskach i elementach ³¹cz¹cych
podgrzewanych do monta¿u

Sterowane mikroprocesorem urz¹-
dzenie jest wyposa¿one w ciek³o-
krystaliczny wyœwietlacz. Foliowa
klawiatura ma nastêpuj¹ce funkcje
prze³¹czeñ s³u¿¹ce do obs³ugi:
• w³¹cz / wy³¹cz
• podtrzymanie (utrzymywanie

wskazania mierzonej wartoœci)
Pozosta³e funkcje:
wskazania napiêcia baterii (wskaŸ-
nik Low-Batt) na wyœwietlaczu,

automatyczne wy³¹czanie (Auto-
OFF) po 14 min, prze³¹czanie z °C
na  °F

Oznaczenie i zakres dostawy:
TEMP.MG175830
(Urz¹dzenie pomiarowe z czujni-
kiem TEMP.MG175830.F i torb¹
serwisow¹)

Czujnik temperatury jako czêœæ
zamienna (zamawiana oddzielnie):
Szybko dzia³aj¹cy czujnik po-
wierzchniowy TEMP.MG175830.F
(NiCr-Ni termoelement z³¹cze wty-
kowe typu K)
Zakres pomiarowy -60°C... +300°C
krótkotrwale do +500°C
Oznaczanie przy zamawianiu:
TEMP.MG 175830.F

Czujnik temperatury jako czêœæ
przynale¿na (zamawiana oddziel-
nie, do pomiaru temperatury cieczy,
œrodków smarowych itp.):
czujnik zanurzeniowo - wtykowy
TEMP.MG 175830 .TF
(NiCr-Ni termoelement - z³¹cze

wtykowe typu K)
Zakres  -60°C...+400°C
Ozn. przy zamawianiu:
TEMP.MG175830.TF

Bli¿sze informacje patrz TI Nr
WL 80-5 l.

Stetoskop l72030

Przy u¿yciu stetoskopu mo¿na
szybko w prosty i zadowalaj¹cy
sposób kontrolowaæ szumy ³o¿ysk.
Zmiany szumu wywo³ane zu¿y-
ciem, powstawaniem pittingu lub
przepiêciem daj¹ siê przy regular-
nie prowadzonej kontroli odpo-
wiednio wczeœnie rozpoznaæ. Spo-
sób ten pozwala unikaæ nieoczeki-
wanych przerw i du¿ych uszkodzeñ
maszyn. Urz¹dzenia u¿ywa siê po-
dobnie jak stetoskopu lekarskiego.

Koñcówki s³uchawek umieszcza siê
w kanale s³uchowym uszu, co eli-
minuje szmery z otoczenia. Izolo-
wany uchwyt chwyta siê podobnie
jak o³ówek pomiêdzy kciuk a palec
wskazuj¹cy a nastêpnie dotyka siê
do mierzonego elementu. Po us³y-
szeniu szumu, przesuwa siê koñ-
cówk¹ stykow¹ do momentu, gdy
sygna³ osi¹gnie najwiêksz¹ g³o-
œnoœæ.

Oznaczanie przy zamawianiu:
172030
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Smarowanie ³o¿ysk tocznych

Smarowanie ³o¿ysk

Smary  Arcanol                     s. 38

Smarownica
Motion Guard                       s. 4l

Smarownica rêczna               s. 44

Smarownica dozuj¹ca           s. 44
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Smarowanie ³o¿ysk

Smary Arcanol • Tablica przegl¹dowa

Arcanol

DIN 51825

Zagêszczacz

Olej bazowy

Lepk. ol. bazow. przy 40°C
[mm2/ s]

Konsystencja (Klasa  NLGI)

Zakres temperatury [°C]

Temper. graniczna  [°C]

Typowe obszary stosowania
smarów Arcanol

Niskie temperatury

Wysokie temperatury

Niewielkie tarcie
wysokie obroty

Wysokie obci¹¿enia,
niewielkie obroty

Drgania

Wspomaganie uszczeln.

Smarownoœæ

MULTITOP

KP2N-4O

Myd³o litowe
z
dodatkami EP

Olej mineralny +
Ester

85

2

-40... + 150

80

Smar  uniwersal-
ny do ³o¿ysk
kulkowych i wa-
³eczkowych

w
walcarkach. ma-
szynach budowl.,
sam. osob.,  wrze-
cionach  przêdzal-
niczych i obra-
biarkowych
przy
wzrastaj¹cych
obrotach, wyso-
kim obci¹¿eniu,
niskich i wyso-
kich temperatu-
rach

+ +

O

+

+

+

O

++

MULTI2

K2N-30

Myd³o litowe

Olej mineralny

ISO VG
100

2

-30... +140

75

Smar uniwersal-
ny  do ³o¿ysk
kulkowych
Æ D £  62 mm

w
ma³ych  silni-
kach elektr.
maszynach
rolniczych,
budowlanych i
gospodarstwa
domowego

 +

 O

 O

 O

 O

 O

 ++

MULTI3

K3N-30

Myd³o litowe

Olej mineralny

80

3

-30.. .+140

75

Smar uniwersal-
ny  do ³o¿ysk
kulkowych
Æ D > 62 mm

w
du¿ych silnikach
elektrycznych,
maszynach rolni-
czych, budowla-
nych i wentylato-
rach

+

O

O

O

+

+

+

LOAD220

KP2N-20

Myd³o
wapniowe z
dodatkami EP

Olej mineralny

ISO VG
220

2

-20.. .+140

80

Smar specjalny
do ³o¿ysk kulko-
wych  i wa³ecz-
kowych

w
w urz¹dzeniach
walcowniczych,
pojazdach szyno-
wych

przy
zwiêkszonym
obci¹¿eniu, du-
¿ym zakresie
obrotów i zwiêk-
szonej wilgotno-
œci

O

O

—

++

+

+

+

LOAD400

KP2N-20

Myd³o
wapniowe
z dodatkami EP

Olej mineralny

400

2

-25.. .+140

80

Smar specjalny
do ³o¿ysk kulko-
wych i wa³ecz-
kowych

w
maszynach górni-
czych, budowla-
nych

przy
najwy¿szym
obci¹¿eniu, œred-
niej temperaturze
i œrednich obro-
tach

—

O

—

+ +

+

+

+

LOAD 1000

KP2N-20

Myd³o
wapniowe
z dodatkami  EP

Olej mineralny

ISO VG
1000

2

-20... +140

80

Smar specjalny do
³o¿ysk kulkowych
i wa³eczkowych

w
maszynach górni-
czych, budowla-
nych , szczególnie
przy obci¹¿eniach
udarowych i du-
¿ych  ³o¿yskach
przy
najwy¿szym  ob-
ci¹¿eniu, œredniej
temperaturze i
niskich obrotach

O

O

 — —

++

+

+

+

ISO VG = ++  bardzo dobra          O odpowiedni    —      mniej odpowiedni
klasy lepkoœci ISO +    dobra    — —  nieodpowiedni
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TEMP90

KP2P-40

Wapniowo -
polimocznikowy
z dodatkami EP

Olej polialfa-
olefinowy
ISO VG
130

2

-40...+160

90

Smar specjalny
do ³o¿ysk kulko-
wych i wa³ecz-
kowych

w
sprzêg³ach,
silnikach elek-
trycznych,pojaz-
dach samocho-
dowych

przy
wysokiej tempe-
raturze, wyso-
kich obci¹¿e-
niach

++

+

O

O

O

O

O

TEMP110

KE2P-40

Kompleks
myde³ lito-
wych

Olej estrowy

ISO VG
150

2

-40... +160

110

Smar specjal-
ny do ³o¿ysk
kulkowych i
wa³eczko-
wych
w
Silnikach
elektrycznych,
pojazdach
samochodo-
wych

przy
wysokiej tem-
peraturze,
wysokich
obrotach

++

++

+

O

O

O

O

TEMP120

KPHC2R-30

Polimocznikowy
z  dodatkami EP

Olej poliafaole-
finowy z estr.

460

2

-35...+180

120

Smar specjalny
do ³o¿ysk  kulko-
wych i wa³eczko-
wych

w
urz¹dzeniach
COS

przy
wysokiej tempe-
raturze, wyso-
kich obci¹¿e-
niach

+

++

—

++

O

O

O

TEMP200

KFK2U-40

PTFE

Olej fluorowopolie-
strowy
ISO VG
400

2

-40... +260

200

Smar specjalny do
³o¿ysk  kulkowych i
wa³eczkowych

w
rolkach automatów
piekarniczych, sworz-
niach  t³okowych w
kompresorach, wóz-
kach piecowych,
urz¹dz. chemicznych
przy
najwy¿szej tempera-
turze, w agresywnym
chemicznie otoczeniu

++

++

— —

+

—

O

O

SPEED2,6

KE3K-50

Polimocznikowy

Olej polialfaolef.
z estrowym

22

2-3

-50... +120

80

Smar specjalny
do ³o¿ysk kulko-
wych

w
obrabiarkach,
instrumentach

przy
najwy¿szych
obrotach, niskiej
temperaturze

++

O

++

— —

—

O

+

VIB3

KP3N-30

Kompleks myde³
litowych z
dodatkami EP

Olej mineralny

170

3

-30... +150

90

Smar specjalny
do ³o¿ysk kulko-
wych i  wa³ecz-
kowych

w
ustawianiu ³opat
œmigie³  wirni-
ków elektrowni
wiatrowych,
pakowarkach
przy
wysokiej tempe-
raturze, wysokim
obci¹¿eniu, ru-
chach  oscylacyj-
nych

+

+

— —

+

++

O

—

BIO2

KPE2G-30

Myd³o litowo -
wapniowe

Olej estrowy

58

2

-30...+140

80

Smar specjal-
ny  do ³o¿ysk
kulkowych i
wa³eczkowych

w
w zastosowa-
niach  nieprzy-
jaznych dla
œrodowiska

+

+

O

O

O

O

+

FOOD2

K2K-30

Kompleks
myde³  glino-
wych

Olej
wazelinowy

192

2

-30...+ 120

70

Smar
specjalny do
³o¿ysk
kulkowych i
wa³eczkowych
w
warunkach
kontaktu z
¿ywnoœci¹;
Hl wg USDA

+

—

O

O

O

O

++
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Oznaczenie

ARCA.GREASE.MULTITOP.5KG
ARCA.GREASE.MULTI2.10KG
ARCA.GREASE.MULTI3. 25KG
ARCA.GREASE.LOAD220. 180KG
ARCA.GREASE.LOAD400.400G
ARCA.GREASE.LOAD1000.5KG
ARCA.GREASE.TEMP90.1KG
ARCA.GREASE.TEMP110.400G
ARCA.GREASE.TEMP120.25KG
ARCA.GREASE.TEMP200.70G
ARCA.GREASE.SPEED2,6.250G
ARCA.GREASE.VIB3.25KG
ARCA.GREASE.BIO2. 1 KG
ARCA.GREASE.FOOD2.10KG

Znaczenie

Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol MULIITOP w 5-kg wiadrze
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol MULTI2 w 10-kg wiadrze
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol MULTI3 w 25-kg hoboku
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol LOAD220 w 180-kg beczce
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol LOAD400 w 400-g wk³adzie
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol LOAD 1000 w 5-kg wiadrze
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol TEMP90 w 1-kg puszce
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol TEMP110 w 400 -g wk³adzie
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol TEMP120 w 25-kg hoboku
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol TFMP200 w 70-g tubie
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol SPEED2,6 w 250-g tubie
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol VIB3 w 25-kg hoboku
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol BIO2 w 1-kg puszce
Smar ³o¿yskowy FAG Arcanol FOOD2 w 10-kg wiadrze

Przyk³ady zamówieñ

Smarowanie ³o¿ysk

Smary ³o¿yskowe Arcanol • Opakowania • Przyk³ady zamówieñ

Smar
Arcanol

MULTITOP
MULTI2
MULTI3

LOAD220
LOAD400
LOAD1000

TEMP90
TEMP110
TEMP120
TEMP200

SPEED2,6
VIB3
BIO2
FOOD2

Oznaczenie
dotychczasowe

L135V
L78V
L71V

L215V
L186V
L223V

L12V
L30V
L195V
L79V

L75
L166V
—
—

70 g 250g 400g 1kg 5kg 10kg 25kg 180kg
tuba         tuba        wk³ad       puszka    wiadro     wiadro     hobok      beczka

· · · · · ·

· · · · ·

· · · · · ·

· · ·

· · · · ·

· · ·

· · · · ·

·

· · ·

· ·

· · ·

· · ·

· ·

· ·
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Automatyczna smarownica FAG
Motion Guard

Niezawodne i ekonomiczne
smarowanie celem osi¹gniêcia
d³ugiej ¿ywotnoœci ³o¿yska

£o¿yska toczne stanowi¹ nieza-
wodny element maszyny, osi¹gaj¹-
cy d³ugotrwa³¹ ¿ywotnoœæ. Najczê-
œciej wystêpuj¹c¹ przyczyn¹ uszko-
dzeñ ³o¿ysk jest niedostateczne, lub
nieodpowiednie smarowanie. Oko³o
90% ³o¿ysk jest smarowanych przy
u¿yciu smaru plastycznego. Sku-
teczne dostarczenie w³aœciwego
smaru jest w tym wypadku szcze-
gólnie istotne.

Dziêki automatycznej smarownicy
wprowadzany jest nieprzerwanie do
strefy kontaktu czêœci tocznych z
bie¿niami œwie¿y smar w odpo-
wiedniej iloœci. Rezultatem jest

Smarownica FAG Motion Guard

Smarowanie ³o¿ysk

wyraŸne przed³u¿enie ¿ywotnoœci
³o¿yska. Niezawodne i niedrogie
urz¹dzenia wyd³u¿aj¹ okresy do-
smarowywania i obs³ugi oraz elimi-
nuj¹ ryzyko zbyt ma³ej lub nad-
miernej iloœci smaru. Okresy prze-
stoju urz¹dzeñ bêd¹ krótsze a kosz-
ty eksploatacji mniejsze. Oszczêdne
i przyjazne dla œrodowiska stoso-
wanie smarów przynosi wysokie
korzyœci ekonomiczne.

Automatyczna smarownica FAG
“Motion Guard” dobierana jest
indywidualnie do danego ³o¿ysko-
wania a jej u¿ycie sprawia, ¿e
zbêdne jest stosowanie kosztownej
instalacji centralnego smarowania.
Urz¹dzenie jest uniwersalne i mo¿e
byæ stosowane, np. w pompach,
sprê¿arkach, przenoœnikach, pojaz-
dach itd.

Smarownica nadaje siê do stosowa-
nia ze wszystkimi smarami Arcanol
opisywanymi na stronach 38 - 40*).

Zalety

• Indywidualne, precyzyjne zaopa-
trywanie w smar ka¿dego ³o¿y-
skowania od momentu jego uru-
chomienia.

• Praca w pe³ni automatyczna, nie
wymagaj¹ca nadzoru

• Oszczêdnoœæ kosztów w porów-
naniu ze smarowaniem rêcznym

• Praca niezale¿na od temperatury
w zakresie –10 do 50°C

• Mo¿liwoœæ nastawiania 4 -ch za-
kresów dozowania smaru (1, 3, 6,
12 miesiêcy)

• Napêd do wielokrotnego wyko-
rzystania.

• Wymienny pojemnik smaru
• Odpornoœæ na korozjê, zapylenie i

natrysk wody (IP 65)

• Aktualny stan urz¹dzenia (praca,
stan spoczynku, zak³ócenia)
wskazuj¹ œwiec¹ce diody

• Wytwarzane ciœnienie do 5 barów
umo¿liwia pokonywanie ewentu-
alnych przeszkód

• Sta³a kontrola poziomu smaru w
przezroczystym pojemniku

• W³¹czanie i wy³¹czanie przy u¿y-
ciu obrotowego prze³¹cznika

• Szeroki asortyment czêœci dodat-
kowych

Do ka¿dej smarownicy jest do³¹-
czona wyczerpuj¹ca instrukcja ob-
s³ugi

*) Wykonanie Compact patrz strona 43
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Smarowanie ³o¿ysk

Motion Guard • Zestawy • Czêœci zamienne

Zestaw smarownicy
Sk³ada siê z:
pojemnika 120 cm3 z  bateriami
napêdu
z³¹czki
Masa (w stanie gotowoœci): ca. 555 g

Przyk³ad zamówienia*):
ARCA.LUB.MULTITOP.LC120.SET

Zestaw smarownicy

Sk³ada siê z:
pojemnika 250 cm3  z  bateriami
napêdu
z³¹czki
Masa (w stanie gotowoœci): ca. 720 g
Przyk³ad zamówienia*):

ARCA.LUB. MULTITOP.LC250.SET

Zestaw 120 cm3 (czêœæ zamienna)
z zestawem baterii
Masa (w nape³nieniu): ok. 275 g

Przyk³ad zamówienia*):
ARCA.LUB.MULTITOP.LC120

Zestaw 250 cm3 (czêœæ zamienna)
z zestawem baterii
masa (w nape³nieniu): ok. 435 g
Przyk³ad zamówienia:
ARCA.LUB. MULTITOP.LC250

*) Przy zamawianiu z innym smarem
nale¿y wpisaæ jego oznaczenie zamiast
MULTITOP .
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Smarowanie ³o¿ysk

Motion Guard • Czêœci zamienne • Czêœci dodatkowe • Nowe wykonania

Zespó³ napêdowy (czêœæ zamienna)
masa: ok. 210 g

Oznaczenie przy zamawianiu:
ARCA.LUB.DRIVE

Z³¹czka (czêœæ zamienna)
masa: ok. 54 g

Oznaczenie przy zamawianiu:
ARCA.LUB.ADAPTER

Czêœci dodatkowe do Motion Guard
•  Z³¹czki redukcyjne
• Przed³u¿ki
•  Z³¹czki k¹towe
•  Uchwyt
•  K¹townik monta¿owy
•  Przewód ze z³¹czkami

Nowe wykonania

Sprawdzone smarownice FAG z napêdem elektrycznym mog¹  pracowaæ
nape³nione ka¿dym ze smarów FAG Arcanol, wymienionych na stronach
38 do 40. Ta odmiana smarownic jest teraz oznaczana jako Motion Guard
Champion.
Obecnie zosta³o wprowadzone nowe, wystarczaj¹ce w wielu przypadkach za-
stosowañ urz¹dzenie z napêdem elektrochemicznym. Mo¿na je stosowaæ  ze
smarami TEMP90, TEMP120, TEMP200. LOAD400, LOAD1000 i  FOOD2 .
Urz¹dzenie otrzyma³o oznaczenie  Motion  Guard Compact  (patrz równie¿
publikacja WL 81 122/2).
Przyk³ad oznaczenia przy zamawianiu:
ARCA.LUB.TEMP90.1M



FAG · 44

Smarowanie ³o¿ysk

Smarownica rêczna • Smarownica dozuj¹ca

Smarownica 139450 z przewo-
dem ciœnieniowym  139451

W uci¹¿liwych warunkach eksplo-
atacji lub surowych warunkach
otoczenia ³o¿yska musz¹ byæ za-
zwyczaj dosmarowywane poprzez
z³¹czkê smarow¹. Przy wykorzysta-
niu smarownicy rêcznej FAG i do³¹-
czonego przewodu ciœnieniowego
praca przebiega lekko, czysto i
prêdko. Czêœci odpowiadaj¹ normie
DIN 1283. Do nape³niania prasy
mo¿na stosowaæ smar dostarczany
luzem lub u¿ywaæ pojemniki ze
smarem wg DIN 1284.

Smarownica rêczna

Œrednica pojemnika 56 mm
D³ugoœæ ca³kowita 390 mm
Wydatek smaru 2 cm3/skok
Maksymalne ciœnienie 800 bar

Pojemnoœæ smarownicy

• 500 cm3 przestrzeni pojemnika
przy nape³nianiu smarem dostar-
czanym luzem

• 400 g – dla wk³adu wg DIN 1284
(œrednica 53,5 mm, d³ugoœæ 235
mm)

Gwint przy³¹cza G 1/8
Masa ok. 1,5 kg

Oznaczenie przy zamawianiu:
139450

Przewód ciœnieniowy

D³ugoœæ 300 mm
Gwint przy³¹cza G 1/8
Wyposa¿ony w hydrauliczny
uchwyt sprzêgaj¹cy do sto¿kowej
z³¹czki smaruj¹cej wg DIN 71412

Zamiast hydraulicznego uchwytu
sprzêgaj¹cego mog¹ byæ stosowane
równie¿ sprzêg³a przesuwne do
z³¹czek powierzchniowych wg
DIN 3404 lub inne nasadki przy³¹-
czeniowe.  Tego rodzaju z³¹cza s¹
dostêpne w handlu.

Przyk³ad oznaczenia:
139451

Smarownice dozuj¹ce
Urz¹dzenia s³u¿¹ do dozowanego
smarowania ³o¿ysk. Zakres
dozowania mieœci siê miêdzy 10 a
133 cm3.  Wielokrotne urucha
mianie pozwala równie¿ na
zwiêkszenie wielkoœci dozowania.
Przy u¿yciu pompy t³okowej
podwójnego dzia³ania jest mo¿liwe
dostarczanie smaru bezpoœrednio z
pojemnika (25 lub 180 kg)
poprzez zawór dozuj¹cy, do
miejsca smarowania.

Smarownica dozuj¹ca zawiera:
• pokrywê
• t³ok nad¹¿ny
• zawór dozuj¹cy
• przewód ³¹cz¹cy
  pompa - zawór
• przewód,  d³ugoœci 2,5 m
• pistolet smaruj¹cy

Dane techniczne:

Prze³o¿enie pompy:  10 : l
Wydatek:         400 cm3/min
Zakres dozowania:     10 -133 cm3

Oznaczenie przy zamawianiu:
ARCA.PUMP.25
ARCA.PUMP.180
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Akcesoria do monta¿u i obs³ugi

Akcesoria FAG do monta¿u
i obs³ugi

Olej antykorozyjny              s. 46

Pasta monta¿owa         s. 46
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Olej antykorozyjny • Pasta monta¿owa

Akcesoria do monta¿u i obs³ugi

Olej antykorozyjny FAG

Olej antykorozyjny FAG nadaje siê
wyœmienicie do konserwacji rozpa-
kowanych ³o¿ysk. Równie¿ obro-
bione mechanicznie powierzchnie
metalowe maszyn, urz¹dzeñ i czê-
œci zamiennych po spryskaniu œrod-
kiem otrzymaj¹ d³ugotrwa³¹ ochro-
nê antykorozyjn¹ przy sk³adowaniu
w pomieszczeniach zamkniêtych.
Z regu³y nie ma potrzeby wymywa-
nia oleju antykorozyjnego z ³o¿ysk
tocznych, poniewa¿ zachowuje siê
on neutralnie w stosunku wszyst-
kich dostêpnych na rynku smarów i
olejów.
Jest on ³atwo i dobrze usuwalny za

pomoc¹ alkalicznych œrodków roz-
puszczaj¹cych i neutralnych œrod-
ków czyszcz¹cych.

Opakowanie:  spray 0,4 l z gazem
(CO2) nie niszcz¹-
cym ozonu

Oznaczenie przy zamawianiu:
400GR.SPRAYD.L930V

Pasta monta¿owa FAG
Arcanol L144V

Pasta monta¿owa jest œrodkiem
ogólnego przeznaczenia, który
sprawdzi³ siê przede wszystkim
przy monta¿u ³o¿ysk tocznych.
U³atwia ona wciskanie pierœcieni
³o¿ysk, zapobiega efektom stick-
slip, powstawaniu zataræ, zu¿yciu
œciernemu i korozji stykowej.
Ponadto pasta dobrze chroni przed
korozj¹. Posiada jasny kolor i nie
zanieczyszcza.
Nanosi siê tylko bardzo cienk¹
warstwê pasty, tak aby powierzch-
nia metalowa sta³a siê matowa.
Dopuszczalny zakres stosowania:
od – 30oC do 150oC. Pasta jest
odporna na wode, parê wodn¹ i
wiele mediów zasadowych i kwaso-
wych.
Pasta monta¿owa dostarczana jest
w 70 g tubkach i 400 g pojemni-
kach.

Oznaczenie przy zamawianiu:
70GR.TUBE.L144V lub
400GR.KART.L144V
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£o¿yska bary³kowe dzielone

£o¿yska bary³kowe dzielone

Oszczêdnoœæ czasu
i obni¿enie kosztów
dziêki zastosowaniu
³o¿ysk bary³kowych
dzielonych              s. 48



FAG · 48

£o¿yska bary³kowe dzielone

Oszczêdnoœæ czasu i obni¿enie kosztów dziêki
zastosowaniu ³o¿ysk bary³kowych dzielonych

Dzielone ³o¿yska bary³kowe FAG
stosuje siê przede wszystkim tam,
gdzie wymiana ³o¿yska nie dzielo-
nego wymaga znacznego nak³adu
prac dodatkowych.

Zalety

• Szybka wymiana ³o¿yska
• Bardzo prosty monta¿
• Skrócony okres przestoju maszy-

ny
• Nie jest konieczny demonta¿

napêdów, sprzêgie³ itp.
• Nie ma potrzeby oddzielania

³¹czonych wa³ów
• Nie jest konieczne osiowanie wa³u

£o¿yska bary³kowe dzielone
umo¿liwiaj¹ znaczn¹ oszczêdnoœæ
czasu i ogromn¹ redukcjê
kosztów.

Cechy charakterystyczne

• Pierœcienie wewnêtrzny i ze-
wnêtrzny oraz segmenty koszyka
s¹ dzielone

• Otwór walcowy, bezpoœredni
monta¿ na wale

• Dziêki odpowiednio dobranym
wymiarom zastêpuj¹ ³o¿yska nie
dzielone na tulejach wci¹ganych

• Wysoka trwa³oœæ dziêki spraw-
dzonej wzmocnionej konstrukcji
wewnêtrznej typu E

• Pasuj¹ do istniej¹cych dzielonych
opraw wolnostoj¹cych, przeróbki
nie s¹ konieczne

• Przejmuj¹ du¿e si³y osiowe
• Zdolnoœæ do dynamicznych

wychyleñ k¹towych

Obszerny program produkcji

• Obejmuje standardowe serie 222,
230 i 231

• O wymiarach metrycznych i
calowych

• Dla œrednic wa³ków od 55 mm i
od 2 3/16 cala

Wymiary i dane techniczne zob.
publikacja FAG nr WL 43 165.
Informacji odnoœnie innych
wykonañ udzielamy na zapytanie.

Zastosowania

£o¿yska bary³kowe dzielone
znajduj¹ zastosowanie w prawie
wszystkich ga³êziach przemys³u.
Obszar zastosowañ rozci¹ga siê od
wielopodporowych wa³ów do
trudno dostêpnych miejsc zabudo-
wy, jak np.:
• Napêdy wci¹garek i taœmoci¹gów
• Urz¹dzenia transportowe
• Windy i schody
• Konwertory
• Instalacje COS
• Ch³odnie pokroczne
• Maszyny papiernicze
• Dmuchawy i wentylatory
• Mieszalniki
• Kruszarki
• Instalacje do wzbogacania
• Napêdy pieców rurowych

Zapytania prosimy kierowaæ do:
FAG Industrial Bearings AG
Postfach 1260
D-97421 Schweinfurt
Tel. 0049 9721/91-4795
Fax 0049 9721/91-4796
www.fag.de
E-mail: SplitBearings@fag.de

£o¿ysko bary³kowe dzielone –
zestaw pokazowy

Monta¿ dzielonego ³o¿yska bary³-
kowego – zestaw pokazowy
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Przyrz¹dy FAG do oceny
drgañ

Detector s. 50

Bearing Analyser s. 50

DTECTX1 s. 51

VibroCheck s. 51

Przyrz¹dy do oceny drgañ
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Przyrz¹dy do oceny drgañ

Detector • Bearing Analyser

Diagnostyka drgañ jest niezawodn¹
metod¹ do wczesnego rozpoznawa-
nia uszkodzeñ maszyn.
Niewywa¿enie i b³êdy w osiowaniu
daj¹ siê dziêki tej metodzie tak
samo wykryæ jak uszkodzenia

³o¿ysk i defekty kó³ zêbatych. Za
pomoc¹ nowoczesnych przyrz¹dów
FAG u¿ytkownik mo¿e sam prze-
prowadziæ diagnostykê drgañ. W
zakresie przenoœnych urz¹dzeñ
diagnostycznych  FAG oferuje

przyrz¹dy:  Detektor i  Bearing
Analyser.  Do urz¹dzeñ stacjonar-
nych nale¿y cyfrowy przyrz¹d kon-
troli drgañ oraz pracuj¹cy “ On-
Line”  system nadzoruj¹cy Vibro-
Check.

FAG Detector

Detector 2000 jest podrêcznym
urz¹dzeniem pomiarowym, które
wraz z przynale¿nym oprogramo-
waniem (“PC-Software DETEC-
TOR TRENDLINE”) zosta³o
opracowane z przeznaczeniem do
zbierania danych podczas nadzoro-
wania urz¹dzeñ w systemie Off-
Line.  Przyrz¹d jest wygodny i
prosty w obs³udze. Ze wzglêdu na
niewielki ciê¿ar nadaje siê do
nadzorowania w rozleg³ych po-
mieszczeniach, gdy wymagane jest
pokonywanie znacznych odleg³oœci.

FAG Bearing Analyser

FAG Bearing Analyser  jest spraw-
nym i niedrogim narzêdziem do
diagnozy drgañ celem wczesnego
wykrywania uszkodzeñ ³o¿ysk i
przek³adni.  Wszystkie uszkodzenia
powoduj¹ce ha³as lub drgania s¹
poddawane diagnozowaniu metod¹
detekcji obwiedniowej.  Na drodze
Quasi-Fourierowskich transforma-
cji (FFT) udzia³ czasowy sygna³u
zostaje roz³o¿ony na zakresy
czêstotliwoœci.  Nawet uszkodzenia
w z³o¿onych maszynach daj¹ siê w
sposób jednoznaczny przyporz¹d-
kowaæ do konkretnego elementu
maszyny (przek³adnia, ³o¿ysko).

Ponadto dla u¿ytkownika pomocna
jest diagnoza automatyczna. W
oparciu o znajomoœæ geometrii
³o¿ysk oraz prêdkoœci obrotowej
program wyszukuje dla odpowied-
niej czêstotliwoœci przetaczania,
specyficzne czêstotliwoœci uszko-
dzeñ.  W przypadku przekroczenia
wartoœci granicznej, system eks-
percki zwraca uwagê u¿ytkownika
poprzez uruchomienie alarmu.

W ten sposób, niezale¿nie od
wartoœci bezwzglêdnej sygna³u,
uszkodzenia mog¹ byæ rozpoznane
i poddane analizie, równie¿ bez
dokonywania pomiarów referencyj-
nych.

Szczegó³owe informacje w publika-
cji TI Nr WL 80-63.

Zapytania prosimy kierowaæ do:
sales@fis-services.de

Przy u¿yciu  urz¹dzenia Detector
2000 mo¿na kontrolowaæ:
• bezwzglêdny poziom drgañ

maszyny, zgodnie z ISO 10816
• stan ³o¿ysk wed³ug metody

detekcji obwiedniowej
Przyrz¹d jest wyposa¿ony w
wyjœcie umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie
dostêpnych w handlu s³uchawek od
walkmana. Daje to u¿ytkownikowi
mo¿liwoœæ os³uchiwania dowolnej
maszyny i wyrobienie sobie zdania.
Detector dostarcza przy tym
wartoœci pomiaru, co umo¿liwia
obiektywn¹ ocenê g³oœnoœci ³o¿y-
ska.

Szczegó³owe informacje w publika-
cji TI Nr WL 80-62.

Zapytania prosimy kierowaæ do:
sales@fis-services.de
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Przyrz¹dy do oceny drgañ

DTECTX1 · VibroCheck

FAG DTECTX1

Przyrz¹d DTECTX1 jest skutecz-
nym i niedrogim urz¹dzeniem
nadzoruj¹cym w systemie On-Line.
Mo¿liwe jest przy³¹czenie wszyst-
kich powszechnie stosowanych
czujników do pomiaru przyspie-
szeñ, prêdkoœci i drogi. Zale¿nie od
wyposa¿enia jest mo¿liwe wskazy-
wanie takich parametrów eksplo-
atacji, jak: prêdkoœæ obrotowa,
temperatura, moment obrotowy i
ciœnienie.  Pobrany przez czujnik
sygna³ zostaje roz³o¿ony na drodze
Transformacji Quasi-Fourierow-
skiej (FFT) w swoich zakresach
czêstotliwoœci. Tym samym jest
mo¿liwe nadzorowanie za³o¿onej
wartoœci granicznej w sta³ych i
bardzo w¹skich pasmach czêstotli-
woœci i ewentualne wyzwolenie
alarmu. Tak wiêc prowadzenie
nadzoru w selektywnie wybranym

paœmie  pozwala na wczesne
rozpoznanie uszkodzenia. Urz¹dze-
nie DTECTX1 do kontroli drgañ,
wyposa¿one w system zdalnego
nadzorowania pozwala na
niezawodne rozpoznanie uszkodze-
nia i wady maszyny, bez koniecz-
noœci dokonywania ekspertyzy na
miejscu. DTECTX1 zg³asza
zmiany automatycznie  poprzez
modem sieciowy, radiowy lub
satelitarny do u¿ytkownika, produ-
centa urz¹dzenia, lub pracownika
serwisu, niezale¿nie w którym
miejscu na ziemi ten siê znajduje.
W tej konfiguracji modem umo¿li-
wia zdalny dostêp do urz¹dzenia
DTECTX1 .  Ka¿dorazowo jest
mo¿liwe pobranie danych pomiaro-
wych na odleg³oœæ i  dokonanie
analizy w centrum diagnostycz-
nym. W innej konfiguracji jest
mo¿liwe w pe³ni automatyczne
uruchomienie alarmu przez

DTECTX1 przy przekroczeniu
wartoœci granicznej.  Tym samym
urz¹dzenie DTECTX1 oferuje
niedrogie utrzymanie w dobrym
stanie maszyny, w zale¿noœci od
aktualnego stanu eksploatacyjnego.

Szczegó³owe informacje w publika-
cji TI Nr WL 80-65.

Zapytania prosimy kierowaæ do:
sales@fis-services.de

FAG VibroCheck

System nadzorowania On-Line
VibroCheck jest stosowany do
nadzorowania w sposób ci¹g³y
istotnych dla funkcjonowania
maszyny elementów, jak ³o¿yska
toczne czy przek³adnie. Jest mo¿li-
wa ocena nie tylko sygna³u drga-
niowego lecz równie¿ innych
wielkoœci fizycznych, jak tempera-
tura, moc, ciœnienie itp. Mo¿na
równie¿ przy wykorzystaniu
mierzonych sygna³ów dokonywaæ
diagnozy na odleg³oœæ. Do dyspo-
zycji u¿ytkownika jest pracuj¹cy
automatycznie, równolegle do
ogólnego nadzoru parametrów
system ekspercki, sygnalizuj¹cy
uszkodzenie z odpowiednim wy-
przedzeniem. W tym wypadku

wykorzystano w³aœciwoœci analizy
czêstotliwoœciowej,  przekazywania
nawet najmniejszych amplitud
okresowo pojawiaj¹cych siê sygna-
³ów tak, ¿e mog¹ byæ one obrobio-
ne, zanim znajd¹ siê w po³o¿eniu
wp³ywaj¹cym na ca³oœæ sygna³u.
System ekspercki pobiera informa-
cje z przeprowadzanej automatycz-
nie analizy czêstotliwoœciowej.
Lista ³o¿ysk zawiera wszystkie
³o¿yska i elementy ³o¿ysk, które
powinny byæ nadzorowane przez
VibroCheck. Dziêki swojej wyso-
kiej dok³adnoœci prognozowania,
system VibroCheck nadaje siê
zarówno do zastosowania w
odniesieniu do maszyn z prêdko
zu¿ywaj¹cymi siê elementami jak
te¿ do urz¹dzeñ wymagaj¹cych
stosunkowo mniejszego nadzoro-

wania. VibroCheck minimalizuje
ryzyko niekontrolowanego uszko-
dzenia elementu maszyny i wspiera
prêdkie usuwanie uszkodzeñ.

Szczegó³owe informacje w publika-
cji TI Nr WL 80-66.
Zapytania prosimy kierowaæ do:
sales@fis-services.de
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Monitorowanie stanu urz¹-
dzeñ

Rozwi¹zywanie
problemów s. 54

Doradztwo s. 54

Monitorowanie
On-line s. 54

Regularne kampanie
pomiarowe s. 54

Szkolenia s. 54

Monitorowanie stanu urz¹dzeñ
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Monitorowanie stanu urz¹dzeñ

Rozwi¹zywanie problemów · Doradztwo · Monitorowanie On-line · Kampanie
pomiarowe · Szkolenia

Bezawaryjne i optymalne funkcjo-
nowanie z³o¿onych maszyn i
urz¹dzeñ jest mo¿liwe tylko po-
przez nadzorowanie ich stanu.
Utrzymywanie maszyn w dobrym
stanie uwzglêdniaj¹ce aktualny
stopieñ zu¿ycia eliminuje nieprze-

widziane przestoje i zapobiega
wystêpowaniu  uszkodzeñ. Dziêki
temu podnosi siê niezawodnoœæ
pracy maszyn przy równoczesnej
redukcji kosztów eksploatacji.
Diagnoza drgañ jest niezawodn¹
metod¹ do wczesnego wykrywania

Rozwi¹zywanie problemów

W przypadku wyst¹pienia proble-
mów eksperci FIS´u  natychmiast
docieraj¹ na miejsce i w przeci¹gu
krótkiego czasu analizuj¹ m.in.
stan w jakim znajduje siê dane
urz¹dzenie.
Sporz¹dzany jest szczegó³owy
protokó³ pomiarowy, który zawiera
konkretne propozycje
jak nale¿y dalej postêpowaæ.

Doradztwo i pomoc przy wdra¿a-
niu systemów monitorowania
stanu maszyn

Wdro¿enie systemów nadzoru
stanu urz¹dzeñ i maszyn wymaga
sporej wiedzy fachowej.
Nie ka¿da dostêpna metoda nadzo-
ru stanu maszyn mo¿e byæ przydat-
na dla konkretnego zastosowania.
Nasi fachowcy pomog¹ Pañstwu w
znalezieniu optymalnego rozwi¹za-
nia danego problemu.

Monitorowanie On-line

W niektórych zastosowaniach
ci¹g³e nadzorowanie On-line jest
najlepsz¹ metod¹ zabezpieczenia
ci¹g³oœci produkcji. Czy produkcja
zostaje zatrzymana je¿eli okreœlona
maszyna ulegnie awarii ? Czy
stosowane czêœci zamienne do
maszyn nie s¹ sk³adowane na

uszkodzeñ maszyn. Niewywa¿enie i
b³êdy w osiowaniu daj¹ siê dziêki
tej metodzie tak samo wykryæ jak
uszkodzenia ³o¿ysk i defekty kó³
zêbatych.

magazynie ? Czy stosujecie Pañ-
stwo drogie czêœci zamienne do
maszyn ? We wszystkich tych
przypadkach nadzór On-line mo¿e
byæ w³aœciwym rozwi¹zaniem. FIS
oferuje Pañstwu w tym segmencie
rynkowym najró¿norodniejsze
œwiadczenia: pocz¹wszy od doradz-
twa technicznego w konkretnym
przypadku zastosowania, a skoñ-
czywszy na pe³nej umowie serwiso-
wej z gwarancj¹ dyspozycyjnoœci.

Regularne kampanie pomiarowe

Nie we wszystkich przypadkach
monitorowanie On-line jest ko-
nieczne. Dla wielu pomocniczych
agregatów, maj¹cych bezpoœredni
wp³yw na produkcjê, regularne
pomiary Off-line s¹ wystarczaj¹co
efektywn¹ metod¹ nadzoru. Specja-
liœci z FIS´u rejestruj¹ dane za
pomoc¹ przenoœnych systemów. Po
przeprowadzeniu analizy pomiarów
otrzymuj¹ Pañstwo pe³ne rozezna-
nie na temat stanu parku maszyno-
wego. Je¿eli maszyny znajduj¹ siê
w krytycznym stanie, sporz¹dzamy
dodatkowo szczegó³owy raport.

Szkolenia w FIS

Szkolenia klientów

My nie chcemy zastêpowaæ Pañ-
stwa. Naszym celem jest raczej

przekazanie Pañstwu wiedzy w
zakresie diagnostyki drgañ. Na
kolejnych kursach VA 0,VA I,VA II
nauczycie siê Pañstwo wszystkie-
go, co nale¿y wiedzieæ w zakresie
nadzoru stanu maszyn i urz¹dzeñ.
Poka¿emy jakie s¹
zalety i z jakimi ograniczeniami
nale¿y siê liczyæ. Na bazie wielu
praktycznych przyk³adów przedsta-
wimy ró¿ne metody diagnozy drgañ
i ich zastosowanie w praktyce. Po
ukoñczeniu kursów bêd¹ Pañstwo
w stanie rozpoznawaæ na wykre-
sach drgañ wady i uszkodzenia
maszyn np. niewywa¿enie, b³êdy w
osiowaniu i zasprzêgleniu, uszko-
dzenia ³o¿ysk, defekty kó³ zêbatych
etc. Ponadto chcemy pomóc w
nauczeniu siê samodzielnej obs³ugi
naszych produktów.
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Monitorowanie stanu urz¹dzeñ

Szkolenia

Nasze szkolenia umo¿liwi¹ Pañ-
stwu zapoznanie siê z obs³ug¹
przyrz¹dów pomiarowych FAG:
Detector, Bearing Analyser i
DTECT X1.

Szkolenia dla partnerów handlo-
wych i ich wspó³pracowników

Najwy¿szy priorytet w handlu
naszymi produktami ma kompe-
tentne doradztwo proponowane
klientowi przez naszych partnerów
handlowych. Nasi partnerzy
handlowi zobowi¹zani s¹ do
zaliczenia certyfikuj¹cych szkoleñ
CM poziom I, II, i III. Tematami
szkoleñ s¹ teoria i zastosowania
diagnozy drgañ jak równie¿ specy-
fika obs³ugi naszych produktów do
monitorowania stanu maszyn.
Uzyskanie certyfikatu uprawnia
naszych partnerów handlowych do
zakupu naszych produktów do
monitorowania po obni¿onej cenie i
do dalszej ich sprzeda¿y z okre-
œlon¹ mar¿¹.
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Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne FIS

Analiza s. 58

Faza realizacji s. 58
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Doradztwo techniczne

Analiza • Faza realizacji

Nasz zespó³ oferuje doradztwo dla
przedsiêbiorstw w klasycznym tego
s³owa znaczeniu.
Ale to jeszcze nie wszystko. Ponad-
to nasz program us³ug obejmuje
poradnictwo w zakresie
nadzoru stanu i w³aœciwej eksplo-
atacji maszyn.

• Analiza

Analizujemy przebieg procesu
technologicznego w Pañstwa

Doradztwo techniczne FIS
Eksperci FIS

·  znajduj¹ s³abe miejsca w Waszym przedsiêbiorstwie
·   przedstawiaj¹ konkretne rozwi¹zania
·  obni¿aj¹ koszty eksploatacji maszyn

przedsiêbiorstwie z uwzglêdnie-
niem handlowych i technicznych
uwarunkowañ. W sporz¹dzanej
nastêpnie ekspertyzie sk³adamy
konkretne propozycje rozwi¹zania
problemów. Proponowane rozwi¹-
zania dotycz¹ z regu³y wdra¿ania
nowych maszyn, metod pracy,
systemów planowania obs³ugi i
nadzoru.

• Faza realizacji

Rozwi¹zania ujmowane s¹ w
katalogi œrodków zaradczych.
Zawieraj¹ one konkretne propozy-
cje dzia³añ. Je¿eli zachodzi potrze-
ba wykorzystuje siê technikê
komputerow¹. Nasza niezale¿na
od producenta pozycja gwarantuje
Pañstwu optymaln¹ pomoc przy
wyborze najlepiej nadaj¹cego siê
oprogramowania dla danego
zastosowania.

Zespó³ FIS oferuje ponadto œwiad-
czenia w zakresie systemów plano-
wania i sterowania obs³ugi (syste-
my IPS) ukierunkowanych na:

• stworzenie systemu pe³nej infor-
macji

• realizacjê interfejsów do przy³¹-
czenia systemu IPS do sytemu
komputerowego Waszego przed-
siêbiorstwa

• dopasowanie systemu IPS do
specyficznych wymagañ w
Waszym przedsiêbiorstwie na
poziomie aplikacji i baz danych.

• rozwój i integracjê aplikacji, które
s¹ dopasowane do specjalnych
wymagañ w Waszym przedsiê-
biorstwie np. mobilne systemy
komunikacji

• przeprowadzenie wymiany wersji
oprogramowania lub odpowiednia
pomoc

• analizê strukturaln¹ danych i
w³aœciwe nimi zarz¹dzanie

• automatyczny nadzór w systemie
On-line nad utrzynaniem opty-
malnych parametrów pracy
urz¹dzeñ
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Serwis ³o¿ysk tocznych

Serwis ³o¿ysk tocznych

Regeneracja s. 60

Serwis monta¿owy
u  klienta s. 61

Monta¿ ³o¿ysk tocznych
i adaptacje s. 61

Wypo¿yczanie narzêdzi s. 61

Szkolenia i materia³y
szkoleniowe s. 62
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Serwis ³o¿ysk tocznych

Regeneracja · Serwis

Regeneracja du¿ych ³o¿ysk
tocznych

Istnieje mo¿liwoœæ znacznego
obni¿enia kosztów eksploatacji
maszyn i urz¹dzeñ. Nasi eksperci z
FIS regeneruj¹ i naprawiaj¹ u¿y-
wane ³o¿yska. W czasie naprawy i
konserwacji maszyn wiele ³o¿ysk
jest zapobiegawczo z³omowanych i
zastêpowanych nowymi. Taka
przesadna zapobiegliwoœæ utrudnia
wykorzystanie istniej¹cych mo¿li-
woœci obni¿enia kosztów. Faktem
jest, ¿e ³o¿yska regenerowane
posiadaj¹ taka sam¹ trwa³oœæ jak
nowe. Naprawiane mog¹ byæ
³o¿yska wszystkich rodzajów
budowy np. ³o¿yska do walcarek
Sendzimira, ³o¿yska bary³kowe,
³o¿yska sto¿kowe, itd. Zapewniamy
fachowe doradztwo!
Nasi eksperci przeprowadzaj¹
diagnozê uszkodzeñ, której koszt
zawiera siê w granicach 100,-
÷ 500,- •. Na jej podstawie podej-
mowana jest decyzja czy naprawa
jest op³acalna.

Zapytania prosimy kierowaæ do:

FAG Industrial Bearings AG
IBS-S-4
Mettmanner Straße 79
42115 Wuppertal
Telefon (02 02) 293-22 27
Telefax (02 02) 293-24 37
E-mail: kleine_g@fis-services.de
www.fis-services.de

£o¿ysko walcowe do walcarki Sendzimira

Pomiar okr¹g³oœci

Sprawdzenie dolegania wa³eczka

Szlifowanie bie¿ni pierœcienia ze-
wnêtrznego

Monta¿ ³o¿yska wielkogabaryto-
wego

Zarys bie¿ni pierœcienia we-
wnêtrznego ³o¿yska bary³kowego
wykonany za pomoc¹ czujnika
stykowego
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Serwis monta¿owy na miejscu u klienta · Monta¿ ³o¿ysk tocznych i adaptacje ·
Wypo¿yczanie narzêdzi

Serwis monta¿owy FAG na
miejscu u klienta

Specjaliœci FAG wykonuj¹ wszyst-
kie prace zwi¹zane z odbiorem,
monta¿em i przegl¹dem ³o¿ysk
tocznych.

Serwis monta¿owy FAG wykonuje:
• sprawdzenie miejsc osadzeñ

³o¿ysk (wa³ki i oprawy), równie¿
u Waszych poddostawców

• monta¿ ³o¿ysk tocznych wszelkie-
go rodzaju

• wykrywanie przyczyn niew³aœci-
wej pracy ³o¿yskowañ

• konserwacja i przegl¹dy ³o¿ysk
• szkolenie personelu monta¿owego
• doradztwo w zakresie racjonaliza-

cji czynnoœci monta¿owych

Serwis monta¿owy FAG udziela
zaleceñ odnoœnie stosowania
w³aœciwych narzêdzi oraz prezentu-
je opisane w tej publikacji przyrz¹-
dy, metody monta¿u i konserwacji
³o¿ysk tocznych.

Prace monta¿owe i adaptacyjne

W warsztacie monta¿owym FAG
mo¿emy wykonywaæ dla naszych
klientów nastêpuj¹ce us³ugi:

• dostosowanie na ¿yczenie klienta
przyrz¹dów monta¿owych i
narzêdzi do specjalnych

   zastosowañ
• naprawa kompletnych zespo³ów

maszynowych np. przek³adni
zebatych z wymian¹ ³o¿ysk na

   nowe
• kompletacja i monta¿ na gotowo

nowych zespo³ów  maszynowych
• adaptacja ³o¿ysk tocznych (np.

wstawianie zahartowanych
pierœcieni w otwory, parowanie

   ³o¿ysk sto¿kowych)
• dostosowanie opraw i wyposa¿a-

nie ich w akcesoria np. wskaŸniki
oleju lub specjalne uszczelnienia

Wypo¿yczanie narzêdzi

Klienci, którzy tylko okazjonalnie
(np. w czasie napraw) potrzebuj¹
specjalne przyrz¹dy monta¿owe i
pomiarowe mog¹ je wypo¿yczyæ
odp³atnie w FAG:

FAG wypo¿ycza przede wszystkim:
• przyrz¹dy do pomiaru sto¿ka
• przyrz¹dy do pomiaru œrednicy

po wa³eczkach
• pompy rêczne do monta¿u hy-

draulicznego
• nagrzewnice

Przyrz¹dy sk³adowane s¹ w warsz-
tacie monta¿owym i poddawane s¹
inspekcji i konserwacji przez
naszych specjalistów od monta¿u.

Zapytania w sprawie opisanych na
tej stronie us³ug prosimy kierowaæ
do:

FAG Industrial Services
Tel. (0 97 21) 91-31 42 lub -25 73,
Fax (0 97 21) 91-38 09
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Serwis ³o¿ysk tocznych

Szafka i zestawy do monta¿u
³o¿ysk tocznych: kurs podstawo-
wy monta¿u ³o¿ysk

Literatura obejmuj¹ca tematykê
prawid³owego monta¿u ³o¿ysk jest
ogólnie dostêpna. Czêsto brakuje
jednak eksponatów do praktycz-
nych æwiczeñ. Dlatego nauczyciele
zawodu z warsztatów FAG stwo-
rzyli kurs podstawowy monta¿u
³o¿ysk. Celem kursu jest przekaza-
nie wiedzy w zakresie wyboru
prawid³owego ³o¿yska, fachowego
monta¿u i demonta¿u oraz obs³ugi
³o¿yskowañ. W tym celu kurs
zosta³ podzielony na dwie czêœci.
Czêœæ teoretyczna obejmuje podsta-
wowe wiadomoœci dotycz¹ce
³o¿ysk tocznych, czeœæ praktyczna
podstawowe umiejêtnoœæ monta¿u i
demonta¿u. W czêœci teoretycznej
du¿y nacisk po³o¿ono na zespolenie

w ca³oœæ programow¹ takich
elementów jak rysunek techniczny,
obliczenia i teoria fachowa. W
czêœci praktycznej wykorzystywane
s¹ modelowo uproszczone miejsca
zabudowy (wa³ki, oprawy), za
pomoc¹ których mo¿na æwiczyæ
monta¿ i demonta¿ najbardziej
popularnych ³o¿ysk z zastosowa-
niem przyrz¹dów mechanicznych i
hydraulicznych.
Program sk³ada siê z mniejszych
jednostek tematycznych i jego
stopieñ trudnoœci nie przekracza
obecnie wymaganego poziomu w
szko³ach zawodowych.

Na bazie kursu podstawowego
mo¿na przystosowaæ dla dalszego
szkolenia inne agregaty np. prze-
k³adnie zêbate, pompy, wrzeciona,
piasty kó³ samochodowych itp.

Podrêcznik 1 (czêœæ teoretyczna)

Podstawy teoretyczne
Metody obliczeñ
Rysunek techniczny

Podrêcznik 2 (czêœæ praktyczna)

Monta¿ ³o¿ysk z otworem walco-
wym
Monta¿ ³o¿ysk z otworem sto¿ko-
wym
Metoda hydrauliczna
Æwiczenia z wykorzystaniem
wa³ków i opraw

Dane techniczne

Szafka monta¿owa
Wymiary 1135x710x380 mm
Masa (³¹cznie z zawartoœci¹) 94 kg
Zawartoœæ szafy umo¿liwia wyko-
nanie 10 æwiczeñ monta¿owych na:
5 wa³kach
2 oprawach
3 wa³kach i oprawach
Najmniejsza œrednica wa³ka: 15mm
Najwiêksza œrednica wa³ka:  55mm

Oznaczenie przy zamawianiu
(szafka monta¿owa z zawartoœci¹ i
k¹townikiem monta¿owym):
MONTAGESCHRANKK¹townik monta¿owy (lewa strona zdjêcia) nale¿y równie¿ do oferty
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Zestawy monta¿owe 1 i 2

Za pomoc¹ zestawów monta¿o-
wych 1 i 2 – pojedyncze æwiczenia
z wykorzystaniem szafki monta¿o-
wej – prowadz¹cy mo¿e sam

zademonstrowaæ na zajêciach
monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk tocznych
lub poprosiæ o to uczestników
kursu. Wa³ki i czêœci opraw
podczas monta¿u mog¹ zostaæ
zamocowane w imadle.

Zestaw monta¿owy 3
Zestaw monta¿owy 3 stanowi
dodatkowe wyposa¿enie szafy
monta¿owej i umo¿liwia zabudowê
³o¿yska kulkowego wahliwego do
oprawy.

Zestaw monta¿owy 1:
Wa³ek z opraw¹

Zawartoœæ:
1 oprawa
1 wa³ek
1 pokrywa
1 pierœcieñ dystansowy
2 tuleje monta¿owe
1 pierœcieñ centruj¹cy
1 œci¹gacz
1 pierœcieñ do demonta¿u
1 pierœcieñ do œci¹gania
1 pierœcieñ zabezpieczaj¹cy
1 ³o¿ysko kulkowe zwyk³e 6206
1 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
4 œruby z ³bem walcowym
8 arkuszy monta¿owych
1 walizka

Nadaje siê do wykonania nastêpuj¹cych
æwiczeñ:
• dobór pasowañ
• kontrola miejsc osadzeñ
• monta¿ ³o¿yska na wa³ku
• osiowe ustalanie ³o¿yska
• zabudowa pierœcienia uszczelniaj¹cego
• kompletne z³o¿enie (³o¿ysko ustalaj¹ce)
• demonta¿ za pomoc¹ œci¹gacza

Oznaczenie przy zamawianiu:
MONTAGESATZ1

Zestaw monta¿owy 2:
Monta¿ hydrauliczny

Zawartoœæ:
1 wa³ek
1 nakrêtka ³o¿yskowa
1 nakrêtka ³o¿yskowa z œrubami docisko-

wymi
1 podk³adka zabezpieczaj¹ca
1 nakrêtka hydrauliczna
1 iniektor olejowy
1 z³¹czka z zaworem
1 klucz hakowy
1 pierscieñ dystansowy
1 ³o¿ysko bary³kowe
5 arkuszy monta¿owych
1 walizka

Nadaje siê do wykonania nastêpuj¹cych
æwiczeñ:
• monta¿ za pomoc¹ œrub dociskowych
• monta¿ za pomoc¹ nakrêtki hydraulicz-

nej
• regulacja i kontrola luzu promieniowego
• osiowe ustalanie za pomoc¹ nakrêtki

³o¿yskowej i podk³adki zabezpieczaj¹cej
• demonta¿ za pomoc¹ iniektora olejowe-

go

Oznaczenie przy zamawianiu:
MONTAGESATZ2

Zestaw monta¿owy 3:
Oprawa wolnostoj¹ca

Zawartoœæ:
1 oprawa wolnostoj¹ca
1 wa³ek
1 tuleja wci¹gana
2 pierœcienie ustalaj¹ce
1 pokrywa
1 ³o¿ysko kulkowe wahliwe
1 klucz hakowy
7 arkuszy monta¿owych
1 walizka

Nadaje siê do wykonania nastêpuj¹cych
æwiczeñ:
• kontrola miejsca osadzenia  ³o¿yska
• monta¿ tulei wci¹ganej i ³o¿yska
• zabudowa ³o¿yska ustalaj¹cego
•  zabudowa ³o¿yska swobodnego
•  zabudowa wa³ka przelotowego
•  zabudowa w oprawie jednostronnie

zamkniêtej
• demonta¿ ³o¿yska i tulei wci¹ganej

Oznaczenie przy zamawianiu:
MONTAGESATZ3
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Filmy szkoleniowe video,
kszta³cenie i doradztwo

Podstawy ³o¿ysk tocznych

Film nadaje siê szczególnie do
przekazania podstawowej wiedzy
na temat ³o¿ysk tocznych. Przed-
stawia wszystkie rodzaje ³o¿ysk
tocznych i ich charakterystyczne
w³aœciwoœci.

Oznaczenie przy zamawianiu:
VIDEOFILM201D

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk tocz-
nych

25 % wszystkich przedwczesnych
uszkodzeñ ³o¿ysk tocznych spowo-
dowanych jest b³êdami monta¿owy-
mi. Dlatego poprzez wydawanie
instrukcji monta¿u i szkolenia FAG
od dawna czyni starania aby
zminimalizowaæ liczbê strat. Film
pokazuje w prosty sposób najwa¿-
niejsze regu³y monta¿owe. Bez
ogródek identyfikowane s¹ kardy-
nalne b³êdy. Krok po kroku staje
siê jasne, jak nale¿y fachowo
montowaæ ró¿ne rodzaje ³o¿ysk
tocznych.

Oznaczenie przy zamawianiu:
VIDEOFILM202D

Metoda hydrauliczna monta¿u i
demonta¿u du¿ych ³o¿ysk tocz-
nych

Du¿e ³o¿yska toczne jak równie¿
inne du¿e montowane czêœci np.
œruby okrêtowe, sprzêg³a lub
ko³a zêbate mo¿na montowaæ w
szczególnie prosty i szybki sposób
za pomoc¹ metody hydraulicznej.
Film wykorzystuj¹c zdjêcia animo-
wane i rzeczywiste pokazuje
wszystkie stosowane metody
monta¿u hydraulicznego i odpo-
wiednie przyrz¹dy: pompki, nakrêt-
ki hydrauliczne, specjalne œci¹ga-
cze, tuleje wci¹gane i wciskane.
Demonstrowane jest na co nale¿y
zwróciæ uwagê przy sto¿kowych
lub walcowych czopach wa³ów i
jak fachowo nale¿y mierzyæ luz
promieniowy wzglêdnie przesuniê-
cie osiowe, aby montowane czêœci
by³y prawid³owo osadzone na wale.

Oznaczenie przy zamawianiu:
VIDEOFILM203D
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Szkolenia i materia³y szkoleniowe

Wszystko na temat ³o¿ysk tocznych
Oferta szkoleniowa FAG o tematyce ³o¿yska toczne w teorii i praktyce

FAG Kugelfischer – firma wyty-
czaj¹ca kierunek rozwoju nowocze-
snych ³o¿ysk tocznych –
produkuje obecnie wszystkie
dostêpne na rynku rodzaje ³o¿ysk w
zakresie œrednic zewnêtrznych
3 mm do 4,25 m. £o¿yska FAG
stosowane s¹ w maszynach, pojaz-
dach i urz¹dzeniach na ca³ym
œwiecie. Nasze bogate doœwiadcze-
nia w zastosowaniach ³o¿ysk
tocznych przekazywane s¹ naszym
klientom, np. w formie szkoleñ, po
to aby wysoka jakoœæ produktów
mog³a przynieœæ efekt w postaci
d³ugiej trwa³oœci.

Oferta szkoleniowa

• seminarium ³o¿yskowe stopieñ
podstawowy

• seminarium ³o¿yskowe stopieñ
wy¿szy

• seminarium serwisowe

Od lat organizujemy seminaria o
tematyce ³o¿yskowej. Odbywaj¹ siê
one u naszych klientów,
w filiach FAG i w siedzibie firmy
w Schweinfurcie. Seminaria
podstawowe obejmuj¹ zarówno
teoriê jak równie¿ praktykê.

Teoria

• Podstawowe informacje o ³o¿y-
skach tocznych

• Rozwój ³o¿ysk tocznych
• Wiedza zasadnicza w zakresie

techniki ³o¿yskowej (rodzaje
³o¿ysk, wykonania, materia³y,
koszyki, oznaczenia, smarowanie,
uszczelnienia, uszkodzenia ³o¿ysk
tocznych)

Praktyka

• praktyczne szkolenie monta¿owe
pod kierunkiem doœwiadczonego
specjalisty

Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk na
czopie walcowym, sto¿kowym,
mocowanie na tulei.
Metody zabudowy i œci¹gania
³o¿ysk: mechaniczna, hydrauliczna,
elektryczno – indukcyjna.
Szczegó³owe omówienie narzêdzi i
metod pomiarowych.

Dalsze mo¿liwoœci

Materia³ szkoleniowy seminarium
podstawowego mo¿e zostaæ skróco-
ny b¹dŸ poszerzony w zale¿noœci
od za³o¿onego celu oraz wymagañ.
Dla poszerzenia wiedzy fachowej
FAG oferuje wyk³ady na temat
trwa³oœci, wspó³czynnika a23,
smarowania, materia³ów koszyka i
mo¿liwoœci zwiêkszenia granicznej
prêdkoœci obrotowej.
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Kurs nr 1
Seminarium podstawowe o
tematyce ³o¿yskowej organizowa-
ne u klienta

• Nie wystêpuj¹: koszty zwi¹zane z
delegacj¹ uczestników oraz
nieobecnoœæ w pracy na czas
dojazdu i powrotu

Szkolenie trwa 2 dni. Liczba
uczestników nie powinna byæ
wiêksza ni¿ 15 osób.

Kurs nr 2
Seminarium podstawowe o
tematyce ³o¿yskowej w Schwein-
furcie

• Wymiana doœwiadczeñ i fachowa
dyskusja

Istnieje mo¿liwoœæ wymiany
doœwiadczeñ z innymi uczestnikami
kursu i przedyskutowania proble-
mów eksploatacyjnych ze specjali-
stami FAG. Mo¿na zwiedziæ
produkcjê ³o¿ysk w zak³adzie w
Schweinfurcie. Liczba uczestników
powinna wynosiæ od 10 do 15
osób.

Kurs nr 3
Seminarium o tematyce ³o¿ysko-
wej  w Schweinfurcie – stopieñ
wy¿szy

Seminarium jest kontynuacj¹ i
pog³êbieniem seminarium podsta-
wowego i mo¿e odbyæ siê po nim
w krótszym lub d³u¿szym czasie.
Trwa ono 2 lub trzy dni. Liczba
uczestników mo¿e wynosiæ od 10
do 15 osób.

Dalszych informacji udziela:

FAG Industrial Services
Postfach 1260
D-97419 Schweinfurt
Tel. (0 97 21) 91 37 07
Fax (0 97 21) 91 31 33
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Publikacje

Katalog WL 41 520

Katalog jest dostêpny nie tylko w formie drukowanej, lecz równie¿ w wersji On-line i na
CD-ROM (oznaczenie przy zamawianiu CD41520/3D-E). Katalog elektroniczny jest
bardziej efektywny i ma wiele zalet. U¿ytkownik na zasadzie dialogu pewnie i szybko
dochodzi do najlepszego rezultatu i oszczêdza w ten sposób wiele czasu na szukaniu,
doborze i obliczeniach ³o¿ysk tocznych. Dodatkowe informacje jak teksty, zdjêcia,
rysunki, wykresy, tabele lub animacje ujête s¹ w systemie informacji o ³o¿yskach.

Wyszczególnione i pozosta³e publikacje
oraz CD-ROM dostêpne s¹ nieodp³atnie w

FAG Industrial Bearings AG
Postfach 1260 · D-97 419 Schweinfurt
Tel.: 0 97 21 / 91 – 49 79
Fax: 0 97 21 / 91 – 44 47
e-mail: sales_promotion@fag.de

Publikacje

Publ.-Nr. WL 80100 Montage von Wälzlagern (Monta¿ ³o¿ysk tocznych)
Publ.-Nr. WL 80102 Hydraulikverfahren zum Ein- und Ausbau von Wälzlagern (Metoda hydrauliczna monta¿u i demonta¿u ³o¿ysk

tocznych)
Publ.-Nr. WL 80103 FAG Ringkolbenpressen (Nakrêtki hydrauliczne FAG)
Publ.-Nr. WL 80107 Induktive FAG Montagevorrichtungen (Indukcyjne urz¹dzenia FAG do monta¿u)
Publ.-Nr. WL 80111 Wälzlager-Montageschrank und -Montagesätze – (Szafka i zestawy monta¿owe)

Grundlehrgang für die berufliche Ausbildung (Kurs podstawowy dla kszta³cenia zawodowego)
Publ.-Nr. WL 80123 Rund um das Wälzlager - Das FAG Schulungsangebot zum Thema Wälzlager in Theorie und Praxis (Wszystko

na temat ³o¿ysk tocznych-oferta szkoleniowa FAG o tematyce: £o¿yska toczne-teoria i praktyka)
Publ.-Nr. WL 80134 FAG Videofilm für den Ein- und Ausbau von Wälzlagern

(Film video: Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk tocznych)
Publ.-Nr. WL 80135 FAG Videofilm für das Hydraulikverfahren  zum Ein- und Ausbau von Wälzlagern (Film video: Metoda

hydrauliczna monta¿u i demonta¿u ³o¿ysk tocznych)
Publ.-Nr. WL 80151 Reparatur-Service für große Wälzlager (Serwis naprawczy dla du¿ych ³o¿ysk tocznych)
Publ.-Nr. WL 81115 Schmierung von Wälzlagern (Smarowanie ³o¿ysk tocznych)
Publ.-Nr. WL 81116 Arcanol · Wälzlager-getestetes Fett (Arcanol · przetestowany w ³o¿yskach smar)
Publ.-Nr. WL 81122 FAG Schmierstoffgeber Motion Guard (Automatyczna smarownica FAG Motion Guard)
Publ.-Nr. WL 82102 Wälzlagerschäden (Uszkodzenia ³o¿ysk tocznych)

Informacje techniczne

TI Nr. WL 00-11 FAG Videofilme zur Lagerungstechnik (Filmy video FAG o tematyce
³o¿yskowej)

TI Nr. WL 80-9 FAG Anwärmringe (Pierœcienie nagrzewaj¹ce FAG)
TI Nr. WL 80-14 Ein- und Ausbau von Pendelrollenlagern mit kegeliger Bohrung

(Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk bary³kowych z otworem sto¿kowym)
TI Nr. WL 80-38 Montage von Pendelkugellagern auf Spannhülsen (Monta¿ ³o¿ysk

kulkowych wahliwych na tulejach wci¹ganych)
TI Nr. WL 80-46 FAG Handpumpensätze (Pompki rêczne FAG do monta¿u hydraulicz-

nego)
TI Nr. WL 80-47 Induktive FAG Anwärmgeräte (Nagrzewnice indukcyjne FAG)
TI Nr. WL 80-48 Mechanische FAG Abziehvorrichtungen (Œci¹gacze mechaniczne FAG)
TI Nr. WL 80-49 FAG Einbauwerkzeugsätze EINBAU.SET.ALU und EINBAU.SET.ST

(Zestawy FAG do monta¿u EINBAU.SET.ALU i EINBAU.SET.ST)
TI Nr. WL 80-51 FAG Temperaturmessgerät TEMP.MG175830 (Miernik temperatury

TEMP.MG175830)
TI Nr. WL 80-60 Wälzlagerdiagnose mit FAG-Geräten und Serviceleistung (Diagnozo-

wanie ³o¿ysk tocznych przy wykorzystaniu przyrz¹dów FAG oraz
us³ugi serwisowe)

TI Nr. WL 80-62 FAG Detector 2000
TI Nr. WL 80-63 Wälzlagerdiagnose mit dem FAG Bearing Analyser (Diagnozowanie

³o¿ysk przy wykorzystaniu przyrz¹du FAG Bearing Analyser)
TI Nr. WL 80-65 Moderne, zustandsorientierte Überwachung von Anlagen  und Maschi-

nen mit digitalen FAG Schwingungswächtern (Nowoczesny nadzór
stanu urz¹dzeñ i maszyn za pomoc¹ cyfrowych czujników FAG)
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Oznaczenia przy zamawianiu, Wyrób       Strona
zaczynaj¹ce siê od litery

ABZIEHER... Œci¹gacz mechaniczny................................................................................................14

AGGREGAT.E800 Zestaw hydrauliczny o napêdzie elektrycznym ...........................................................28
AGGREGAT.H1000/2500 Zestaw hydrauliczny o napêdzie pneumatycznym....................................................... 28

ARCA.GREASE.BIO2... Smar specjalny do zastosowañ niebezpiecznych dla œrodowiska naturalnego.............. 40
ARCA.GREASE.FOOD2... Smar specjalny do zastosowañ w warunkach kontaktu z ¿ywnoœci¹............................ 40
ARCA.GREASE.LOAD220... Smar specjalny, du¿e obci¹¿enia, du¿y zakres prêdkoœci obrotowej.............................40
ARCA.GREASE.LOAD400... Smar specjalny, najwiêksze obci¹¿enia, œrednia prêdkoœæ obrotowa............................40
ARCA.GREASE.LOAD1000... Smar specjalny, najwiêksze obci¹¿enia, ma³a prêdkoœæ obrotowa............................... 40
ARCA.GREASE.MULTITOP... Smar uniwersalny, du¿a prêdkoœæ obrotowa, du¿e obci¹¿enia, wysoka temperatura.....40
ARCA.GREASE.MULTI2... Smar uniwersalny, ³o¿yska normalnie obci¹¿one (D £  62 mm)................................... 40
ARCA.GREASE.MULTI3... Smar uniwersalny, ³o¿yska normalnie obci¹¿one (D > 62 mm)................................... 40
ARCA.GREASE.SPEED2,6... Smar specjalny, wysoka prêdkoœæ obrotowa, niska temperatura.................................. 40
ARCA.GREASE.TEMP90... Smar specjalny, wysoka temperatura, du¿e obci¹¿enia............................................... 40
ARCA.GREASE.TEMP110... Smar specjalny, wysoka temperatura, du¿a prêdkoœæ obrotowa................................... 40
ARCA.GREASE.TEMP120... Smar specjalny, wysoka temperatura, du¿e obci¹¿enia................................................40
ARCA.GREASE.TEMP200... Smar specjalny, najwy¿sza temperatura......................................................................40
ARCA.GREASE.VIB3... Smar specjalny, du¿e obci¹¿enia, wysoka temperatura, ruch oscylacyjny.....................40

ARCA.LUB.ADAPTER Z³¹czka do mocowania automatycznej smarownicy.....................................................43
ARCA.LUB.DRIVE Jednostka napêdowa do automatycznej smarownicy....................................................43
ARCA.LUB.MULTITOP.LC120 Pojemnik ze smarem 120 cm3 do automatycznej smarownicy ARCA.LUB................. 42
ARCA.LUB.MULTITOP.LC120.SET Automatyczna smarownica Motion Guard - komplet z pojemnikiem 120 cm3...............42
ARCA.LUB.MULTITOP.LC250 Pojemnik ze smarem 250 cm3 do automatycznej smarownicy ARCA.LUB................. 42
ARCA.LUB.MULTITOP.LC250.SET Automatyczna smarownica Motion Guard - komplet z pojemnikiem 250 cm3............. 42
ARCA.PUMP.25 Smarownica dozuj¹ca z pojemnikiem 25 kg............................................................... 44
ARCA.PUMP.180 Smarownica dozuj¹ca z pojemnikiem 180 kg............................................................. 44

AWG3,5 Nagrzewnica indukcyjna dla przedmiotów o wadze do 40 kg......................................18
AWG8 Nagrzewnica indukcyjna dla przedmiotów o wadze do 100 kg....................................19
AWG13 Nagrzewnica indukcyjna dla przedmiotów o wadze do 200 kg ...................................19
AWG25 Nagrzewnica indukcyjna dla przedmiotów o wadze do 400 kg....................................19
AWG40 Nagrzewnica indukcyjna dla przedmiotów o wadze do 800 kg....................................19
AWG.MINI Nagrzewnica indukcyjna dla przedmiotów o wadze do 20 kg......................................18

AWR176050.... Pierœcieñ nagrzewaj¹cy...............................................................................................20

CD41520/3D-E Katalog WL 41 520/3 na  CD-ROM........................................................................... 68

DHN.. Podwójny klucz hakowy.............................................................................................10

EFB... Transformator suchy jednofazowy do EIM..................................................................22
EIM... Elektryczne oprzyrz¹dowanie monta¿owe...................................................................22
EINBAU.SET.ALU Zestaw do monta¿u (aluminiowy).................................................................................8
EINBAU.SET.ST Zestaw do monta¿u (stalowy).......................................................................................8

FMV.TAROL131084 Ruchome urz¹dzenie hydrauliczne do monta¿u seryjnego......................................... 28

FS... Wy³¹cznik no¿ny do EIM........................................................................................... 22
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HN../.. Klucz hakowy............................................................................................................ ..9

KLR.. Sprawdzian pierœcieniowy..........................................................................................32

MGA 31 Przyrz¹d do pomiaru œrednicy zewnetrznej po waleczkach..........................................34
MGI 21 Przyrz¹d do pomiaru œrednicy wewnetrznej po waleczkach.........................................34
MGK 132 Przyrz¹d do pomiaru sto¿ka zewnêtrznego w zakresie Æ  90...510 mm........................ 33
MGK 133 Przyrz¹d do pomiaru sto¿ka zewnêtrznego w zakresie Æ 27...205 mm........................ 33

MONTAGESATZ. Walizka z ³o¿yskiem, elementami zabudowy i narzêdziami monta¿owymi
przeznaczona dla szkolenia podstawowego.................................................................63

MONTAGESCHRANK Szafka monta¿owa z wyposa¿eniem i k¹townikiem monta¿owym
przeznaczona dla szkolenia podstawowego.................................................................62

PUMPE1000.0,7L Pompka do monta¿u hydraulicznego (jednostopniowa, 1000 bar)................................26
PUMPE1000.4L Pompka do monta¿u hydraulicznego (dwustopniowa, 1000 bar)..................................26
PUMPE1600.4L Pompka do monta¿u hydraulicznego (dwustopniowa, 1600 bar)..................................26
PUMPE2500.4L Pompka do monta¿u hydraulicznego (dwustopniowa, 2500 bar)..................................26

RKP..., RKP...A Nakrêtka hydrauliczna z wewnêtrznym gwintem metrycznym.....................................11
RKP...2A Nakrêtka hydrauliczna z drugim otworem przy³¹czeniowym dla RKP.MG.................. 12
RKP...5..... Nakrêtka hydrauliczna, wykonanie wzmocnione.........................................................11
RKP...Z Nakrêtka hydrauliczna, gwint wewnêtrzny calowy......................................................11
RKP.MG Przyrz¹d do pomiaru przesuniêcia osiowego do RKP.................................................. 12

SSK... Szafa steruj¹ca do EIM na napiêcie sieciowe............................................................. 22

TEMP.MG175830 Miernik temperatury.................................................................................................. 36
TEMP.MG175830.F Szybko reaguj¹cy czujnik powierzchniowy dla  TEMP.MG175830..............................36
TEMP.MG175830.TF Czujnik zanurzeniowy / wtykowy do TEMP.MG175830............................................. 36

VIDEOFILM201D Podstawy ³o¿ysk tocznych.......................................................................................... 64
VIDEOFILM202D Monta¿ i demonta¿ ³o¿ysk tocznych........................................................................... 64
VIDEOFILM203D Metoda hydrauliczna monta¿u i demonta¿u................................................................ 64

WKZG.DSG5-8 Klucz dynamometryczny do 173556........................................................................... 10

WKZG.DSG9-13 Klucz dynamometryczny do 173557........................................................................... 10
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104746 Korpus pompy do 120109.......................................................................................... 27
104936 Zbiornik na olej do 120109........................................................................................27

107640 Iniektor olejowy (2500 bar)........................................................................................25
107641 Iniektor olejowy (1600 bar)........................................................................................25
107642 Z³¹czka z zaworem do 107640....................................................................................25
107643 Z³¹czka z zaworem do 107641....................................................................................25

111516A Redukcja G3/4-G3/8, wykonanie A............................................................................ 29
111516B Redukcja G3/4-G3/8, wykonanie B............................................................................29
111643A Redukcja M18x1,5-G3/8, wykonanie A......................................................................29

113845A Redukcja M18x1,5-G3/4, wykonanie A......................................................................29

114715A Z³¹czka G3/4-G3/4, wykonanie A...............................................................................29
114715B Z³¹czka G3/4-G3/4, wykonanie B.............................................................................. 29

118543/2 Uchwyt pompy bez przy³¹cza manometru (do 155890)............................................... 29
118543/2A Uchwyt pompy z przy³¹czem manometru (do 155890A i 155890B).............................29
118549A-G1/8 Z³¹czka z gwintem rurowym G1/8 do pod³¹czenia tulei..............................................30
118549A-G1/4 Z³¹czka z gwintem rurowym G1/4 do pod³¹czenia tulei..............................................30
118549A-M6 Z³¹czka z gwintem rurowym M6 do pod³¹czenia tulei................................................ 30
118549A-M8 Z³¹czka z gwintem rurowym M8 do pod³¹czenia tulei................................................ 30

120109 Pompa wysokociœnieniowa (4000 bar), sk³adaj¹ca sie z 104746 i 104936...................27
120285A Redukcja M18x1,5-G1/4, wykonanie A......................................................................29
120286A Redukcja G1/4-M18x1,5, wykonanie A......................................................................29
120386 Rura wysokociœnieniowa (gwint G3/4).......................................................................30

122037A Redukcja G3/8-G1/4, wykonanie A............................................................................ 29
122037B Redukcja G3/8-G1/4, wykonanie B............................................................................29
122701A Redukcja G1/4-G3/4, wykonanie A............................................................................ 29
122701B Redukcja G1/4-G3/4, wykonanie B............................................................................29

123076 Rura wysokociœnieniowa (gwint G3/8).......................................................................30

124830 Manometr (do 1000 bar) do 155890A........................................................................ 30

125938A Z³¹czka G3/4-G3/4, wykonanie A.............................................................................. 29
125938B Z³¹czka G3/4-G3/4, wykonanie B.............................................................................. 29

126013A Redukcja G3/4-G1/4, wykonanie A............................................................................ 29
126013B Redukcja G3/4-G1/4, wykonanie B............................................................................29

127711A Z³¹czka G1/4-G1/4, wykonanie A...............................................................................29

127711B Z³¹czka G1/4-G1/4, wykonanie B...............................................................................29
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128167 Rura wysokociœnieniowa  (gwint G1/2)......................................................................30
128718A Z³¹czka G3/4-G3/4, wykonanie A...............................................................................29
128718B Z³¹czka G3/4-G3/4, wykonanie B...............................................................................29
128768A Redukcja G1/4-M14, wykonanie A.............................................................................29
128768B Redukcja G1/4-M14, wykonanie B.............................................................................29

130070A Redukcja G3/4-G1/8, wykonanie A............................................................................ 29
130070B Redukcja G3/4-G1/8, wykonanie B............................................................................29
130075A Redukcja G1/4-G1/8, wykonanie A............................................................................ 29
130075B Redukcja G1/4-G1/8, wykonanie B............................................................................29

133315 Manometr (do 2500 bar) do 155890B........................................................................ 30

139450 Smarownica rêczna Arcanol....................................................................................... 44
139451 W¹¿ wysokociœnieniowy Arcanol............................................................................... 44

150589A Redukcja G1/4-G1/2, wykonanie A............................................................................ 29
150589B Redukcja G1/4-G1/2, wykonanie B............................................................................29

155890 Zestaw monta¿owy bez manometru............................................................................27
155890A Zestaw monta¿owy z manometrem do 1000 bar..........................................................27
155890B Zestaw monta¿owy z manometrem do 2500 bar......................................................... 27

164641 Rura wysokociœnieniowa do 155890, 155890A, 155890B
(gwint przy³¹czeniowy G1/4)..................................................................................... 30

172017 P³yta elektryczna (1000/2000 W)............................................................................... 20
172018 P³yta elektryczna (2500 W)........................................................................................20
172025 Obrotomierz cyfrowy..................................................................................................35
172029 Znaczniki odblaskowe do 172025...............................................................................35
172030 Stetoskop...................................................................................................................36
172031 Szczelinomierz, d³ugoœæ 100 mm, 13 blaszek............................................................. 32
172032 Szczelinomierz, d³ugoœæ 300 mm, 23 blaszki..............................................................32

173556 Komplet podwójnych kluczy hakowych (od DHN5 do DHN8)....................................10
173557 Komplet podwójnych kluczy hakowych (od DHN9 do DHN13).................................. 10

400GR.KART.L144V Pojemnik z past¹ monta¿ow¹ Arcanol.........................................................................46
400GR.SPRAYD.L930V Olej antykorozyjny w sprayu......................................................................................46

70GR.TUBE.L144V Pasta monta¿owa Acanol w tubce...............................................................................46
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Wszystkie dane zosta³y starannie zestawione i sprawdzone.
Nie ponosimy jednak odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy
lub nieœcis³oœci.
Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ wprowadzania zmian aktualiza-
cyjnych.
ã  by FAG 2002. Przedruk, równie¿ w postaci wyci¹gów,
jedynie za naszym zezwoleniem.
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T³umaczenie:
W. Bancerz / A. Borowy / J. Czarny
Opracowanie graficzne:
M. Perzyna

FAG Industrial Services

Kaiserstraße 100
D-52134 Herzogenrath
tel.: +49 - 24 07/91 49-0
fax: +49 - 24 07/91 49-59
e-mail: support@fis-services.de
www.fis-services.de


