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OS-Q11

Beschrijving
Weefselversterkt hechtend gedeelte aan de 

 buitendiameter

Door een veer ondersteunde elastomeer-afdichtlip

Stofl ip tegen het binnendringen van externe vormen 

van vervuiling (stof, vuil,...)

Bijzondere eigenschappen
Modern design van de afdichtlip voor een goed 

 dynamisch afdichtend eff ect

Resistent, weefselversterkt hechtend gedeelte aan 

de buitendiameter (geen metalen verstevigingsring)

Goede slijtvastheid

Voor behuizingen met toegenomen 

 opper vlakteruwheid

Eenvoudige montage en uitwisseling van de 

 afdichting mogelijk

Alle componenten van de afdichting zijn 

 corrosie bestendig

Open uitvoering verkrijgbaar, kan zonder demontage 

van de as uitgewisseld worden

Doeltreff ende bescherming tegen het 

 binnendringen van extern vuil

Toepassingen bijvoorbeeld
Zware machinebouw

Scheepsbouw

Walsmachines

Windkrachtcentrales

Grote drijfwerken

Materialen
Standaardmateriaal 
Afdichtlip NBR 80

Hechtend gedeelte NBR-geïmpregneerd 

  katoenweefsel

Veer Roest- en zuurbestendig 

  staal 1.4310

Speciale materialen 
Afdichtlip FKM 80

Hechtend gedeelte FKM-geïmpregneerd katoenweefsel

Veer Roest- en zuurbestendig staal 1.4310

Gebruiksparameters
voor de standaard materiaalcombinatie

Temperatuur -30°C tot +100°C

Druk max. 0,05 MPa

Omtreksnelheid max. 20 m/s

Media Smeerstoff en op basis van 

  minerale olie

 

De individuele toegestane maximumwaarden dienen 

altijd in samenhang met alle gebruiksparameters bes-

chouwd te worden. De totale belasting van de afdichting 

ontstaat op basis van de combinatie van de individuele 

waarden.

Opmerkingen over de constructie
As
Tolerantie ISO h9

Hardheid 60 HRC

Ruwheid Ra = 0,2 - 0,8 μm

  Rmax ≤ 2,5 μm

Oppervlakte-

gesteldheid torsievrij  

Behuizing
Tolerantie D ≤ 500mm: ISO H8

  D > 500mm: D+0,0004 x D

Ruwheid Ra = 1,6 - 4 μm

  Rmax ≤ 15 μm

Montage
De oliekeerring wordt in een axiaal toegankelijke 

 inbouwruimte gemonteerd. De afdichting bezit qua 

zowel buitendiameter als hoogte een lichte overmaat. 

De buitendiameter wordt bij de montage lichtjes ge-

stuikt. Bij het aantrekken van het fl ensdeksel wordt de 

afdichting eveneens in de hoogte axiaal vastgezet. De 

bouwvormen OS-Q12 en OS-Q13 worden doorgaans per 

paar rug aan rug gemonteerd. 

Gelieve onze montage-instructies in acht te nemen.


































