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Felhasználás

Az alkalmazás leírása

Kerekek száma szerelvényenként

A Szerelvény Össztömege Kg

A terhelés egyenletesen van e megosztva ? igen/ nem

Sugárirányú azaz Radials terhelés mértéke Kg

Tengelyirányú azaz Axialis terhelés mértéke Kg

Kerekek funkciója Meghajtott Kormányzott Támasztott

Talajzat felülete Beton Bitumen Fémfelület 

Sin más (kérem megadni)

A sin típus száma A sin tényleges futófelülete mm

Sebesség fordulat / perc Km/h

Használati periódus vagy időtartam (óra/ nap) ciklus/ nap

Elvárt élettartam megadása ( amennyiben feltétel) óra

Környezeti tényezők Hőmérséklet                            Cdeg C          Poros, ill. Szennyezett levegő Páratartalom %

Vízben történő használat más (kérem megadni)

** Komplett megoldások forgódobos felépítményekhez

A felépítmény tömege Kg

A terhelés tömege Kg

A forgódob átmérője mm

A forgódob sebessége rpm Km/h

Síndőlés es  kerékkuposság ( sin keresztmetszet szimmetriatengely függőleges irány

közötti hajlásszög tangense) fok

Kerekek

Futófelület Gumírozott Nyomkarimás, Sima Peremes

Dupla peremes

A kerek méretei Kerékátmérő mm    Kerékszélesség mm   Agyfurat hossz

Tengelyfurat

Anyag meghatározás Szénacél, ötvözött acél öntöttvas Rozsdamentes acél

más (kérem megadni)

Acél (olajozott felület) öntöttvas Pl. fekete alapozó)

más (kérem megadni)

Furat

Átmérő mm Nincs előírva

A furat Csapágy Siklócsapágy Üres furat

Csapágy típusa Golyóscsapágy Görgős csapágy Hordógörgős

Gondozásmentes / Zárt más (kérem megadni)

Siklócsapágy Bronz Ön zsírzó Műanyag

más (kérem megadni)

Zsírozás A kereken keresztül / Zsirzógombbal A tengelyen keresztül Gondozásmentes

Nem szükséges 

Tengely

Szükség van-e tengelyre  illetve tengely konzolra?

Ha igen, milyen tengelytípusra  ? A' Típus BA' Típus CA' Típus

SFR'  Típus görgő' Típushoz más (kérem megadni)

A tengely szilárdsága ill. Anyaga Standard (En16 Típus) más (kérem megadni)

Görgő

Szükség van-e görgő használatára ? igen/ nem

Kérem adja meg a Görgő Típusát ha ismeri 

Rögzítő lemez vastagsága és a furatok kiosztása

Felületkezelés Pl. (fekete alapozó)

**Magas Hőmérsékleti viszonyok eseten

Ahol a használati körülmény meghaladja a 110 Celsius fokot kérem az alábbi adatokat megadni:

Csapágy Típusa Siklócsapágy Peremes Siklócsapágy Golyóscsapágy

Maximális Hőmérséklet Celsius

Használják maximális terhelés alatt ezen a hőmérsékleten ?   

Alacsonyabb hőmérsékleten van e használatban, ill. sztatikus állapotban magas hőmérsékleten ?

Mennyi ideig van terhelve maximális hőmérsékleten ?

Gondozásmentes ? Zsirzásmentes?


