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OS-W11

Beschrijving
Met druk belastbare oliekeerring

Metalen buitendiameter

Door een veer ondersteunde elastomeer-afdichtlip

Stofl ip tegen het binnendringen van externe vormen 

van vervuiling (stof, vuil,...)

Afdichtlip en stofl ip zijn tussen de behuizingsplaten 

geklemd

Bijzondere eigenschappen
Met druk belastbaar 

Vormonafhankelijke productie

Binnen-Ø vanaf 45 mm / buiten-Ø van 65 mm tot 

1220 mm mogelijk

Geen extra kosten voor speciale afmetingen of 

 speciale toleranties

Kleine aantallen zonder vormkosten mogelijk

Korte leveringstermijn 

Zeer vaste en exacte zitting in de behuizing door 

 perspassing metaal/metaal

Wees voorzichtig bij het gebruik in combinatie 

met lichtmetalen behuizingen, behuizingen met 

toegenomen oppervlakteruwheid en toepassingen 

met overdruk: eventueel afdichthulpmiddel aan de 

buitendiameter gebruiken. 

Doeltreff ende bescherming tegen het 

 binnendringen van extern vuil

Toepassingen bijvoorbeeld
Grote machines

Algemene machinebouw

Materialen
Standaardmateriaal 
Afdichtlip NBR

Behuizing Ongelegeerd staal

Veer Ongelegeerd verenstaal

Speciale materialen 
Afdichtlip FKM, Silicone, EPDM

Behuizing Roest- en zuurbestendig staal AISI 316L

Veer Roest- en zuurbestendig staal AISI 316L

Gebruiksparameters
voor de standaard materiaalcombinatie

Temperatuur -40°C tot +100°C

Druk max. 0,5 MPa (optioneel 1 MPa)

Omtreksnelheid max. 8 m/s

Media Smeerstoff en op basis van minerale olie,

  synthetische smeerstoff en

Bij gebruikmaking van synthetische smeerstoff en, 

waarvoor nog geen ervaringscijfers ter inzage liggen, 

dient de compatibiliteit tijdens laboratoriumproeven of 

beter tijdens het praktische proefdraaien aangetoond te 

worden. Een gebruikstemperatuur van 80°C mag niet 

overschreden worden.

  

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 h11

Hardheid min. 45 HRC

Ruwheid Ra = 0,2 - 0,8 μm

  Rz = 1 - 5 μm 

  Rmax ≤ 6,3 μm

Oppervlakte-

gesteldheid torsievrij  

Behuizing
Tolerantie ISO H8

Ruwheid Ra = 0,8 - 3,2 μm

  Rz = 6,3 - 16 μm 

  Rmax ≤ 16 μm

Montage
Gelieve onze montage-instructies in acht te nemen.


































