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KATALOG 4  - SI£OWNIKI 

SERIA 1200 MIKROSI£OWNIKI ZGODNE Z ISO 6432

Wersja z gwintowanymi pokrywami zamykaj¹cymi : 

Gwintowane pokrywy zamykaj¹ce z utwardzonego, anodyzowanego aluminium, wkrêcane w auminiow¹,
 anodyzowan¹ rurê si³ownika. Œrednice 8-25 mm zgodne z ISO 6432, œrednice 32, 40 i 50 (nienormowane) s¹ dope³nieniem oferty.

Specjalne wykonania:

- Pojedynczego dzia³ania ze sprê¿yn¹ powrotn¹ z przodu lub z ty³u
 (maksymalny skok 40 mm; d³u¿sze skoki na specjalne zamówienie);
- Podwójnego i pojedynczego dzia³ania z p³askim ty³em zamiast ucha;
- Z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym ( push-pul) ;
- Z szeœciok¹tnym, nieobrotowym t³oczyskiem;
- Z t³oczyskiem ze stali nierdzewnej we wszystkich wersjach;
- Z uszczelkami Therban do pracy w wysokiej temperaturze (do  120 stopni Celcjusza);
- Mikrosi³owniki z magnetycznym t³okiem ( œrednice od 10 mm do 50 mm)
- Sta³a amortyzacja gumowa (standard);
- Nastawialna amortyzacja  (od œrednicy 16 mm do  50 mm)

Wersja „MIR” z zaciskanymi  pokrywami zamykaj¹cymi :

Pokrywy z utwardzonego aluminium, zaciskane na rurze AISI 304 ze stali nierdzewnej. T³ok magnetyczny i t³oczysko standardowe 
AISI 303 we wszystkich wersjach. Œrednice 8-25 mm zgodne z ISO 6432, œrednica 32 (nienormowana) jest produkowana jako dope³nienie 
oferty.

Specjalne wykonania:

- Pojedynczego dzia³ania ze sprê¿yn¹ z przodu lub z ty³u (maksymalny skok 50 mm; dla d³u¿szych skoków wzrost d³ugoœci nie jest 
  proporcjonalny do skoku ze wzglêdu na miejsce dla sprê¿yny.);
- Podwójnego i pojedynczego dzia³ania z p³askim ty³em zamiast ucha;
- Z t³oczyskiem pchaj¹co - ci¹gn¹cym;
- Chromowane t³oczysko ze stali nierdzewnej, obowi¹zkowo dla wersji 
  z blokad¹ t³oczyska.
- Z uszczelkami Therban do pracy w wysokiej temperaturze (do 120 stopni Celcjusza);
- Mikrosi³owniki z magnetycznym t³okiem (œrednice  od  10 mm  do  50 mm)
- Sta³a amortyzacja gumowa (standard);
- Nastawialna amortyzacja  (œrednice od 16 mm do 32 mm)

Wersja „MIR-INOX” z zaciskanymi pokrywami zamykaj¹cymi ze stali nierdzewnej : 

Technicznie wersja MIR z wszystkimi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej.
Stosowane tam, gdzie wymagaj¹ tego warunki chemiczne (chemikalia, zootechnika, przemys³ spo¿ywczy, medycyna).

G³ówna chartakterystyka:

- Pokrywy zgodne z  AISI 316 
- Rura si³ownika godna z AISI 304
- Mocowania zgodne z AISI 304
- Standardowo t³ok magnetyczny
- Uszczelki NBR ( z wyj. uszczelek t³oczyska  poliuretan)
- Sta³a amortyzacja gumowa (standard)

Mo¿liwe wykonania specjalne:

- T³oczysko pchaj¹co  ci¹gn¹ce
- Uszczelki Viton ( do wysokich temperatur )
- Pneumatyczna amortyzacja (nienastawialna)
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SERIA  1319 - 1320 -  1321 SI£OWNIKI ZGODNE ZE STANDARDEM  ISO 6431 VDMA 24562

Gwarantuj¹ wymienialnoœæ z si³ownikami innych producentów wykonanymi wed³ug  normy ISO 6431 oraz  VDMA 24562.
Profil rury si³ownika jest t³oczony od œrodka, co zapewnia precyzjê przy  ma³ym tarciu. Oksydacja utwardza powierzchniê œlizgow¹ uszczelek 
co pozwala na pracê nawet bez smarowania.
Rdzeñ : walcowany AISI 303 ze stali nierdzewnej lub chromowana stal C43
Œrednice : 32  40  50  63  80  100  125  160  200 mm
Skoki : od 0 do 150 mm co 25 mm; od 150 do 500 mm co 50 mm; od 500 do 1000 mm co 100 mm (dla wszystkich œrednic)

SERIA 1330 - 1333 SI£OWNIKI OBROTOWE

Si³owniki obrotowe przekszta³caj¹ ruch liniowy t³oczyska na ruch obrotowy wa³ka. 
Zakres œrednic : 32 mm  100 mm i ruchu (1 - 360 stopni ) pozwala na rozwi¹zanie wielu mo¿liwych problemów.
Obudowa zêbatki jest wodoodporna, co zapewnia ochronê jej zêbów przed przed korozj¹ .
Na ¿¹danie mo¿e zostaæ zamontowana dodatkowo regulacja k¹ta obrotu (10). Bez niej trzeba liczyæ siê z tym, ¿e k¹t obrotu mo¿e byæ 
ustawiony z tolerancj¹ nie wiêksz¹ ni¿ 1 stopieñ.

SERIA 1400 HYDRAULICZNE KONTROLERY PRÊDKOŒCI  PRACY SI£OWNIKÓW

Hydrauliczny ogranicznik ruchu jest sprzê¿ony z si³ownikiem pneumatycznym by zapewniæ jego jednostajny ruch. Wykorzystuje siê 
tutaj zaletê hydrauliki jak¹ jest nieœciœliwoœæ oleju. W³aœciwoœæ ta neutralizuje zmiany prêdkoœci w si³owniku pneumatycznym. 

Seria 1500 SI£OWNIKI KOMPAKTOWE

Krótkoskokowe, z urz¹dzeniem przeciwobrotowym, krótkoskokowe o specjalnych osi¹gach, kompaktowe typu Europe.

Seria 1600 SI£OWNIKI BEZT£OCZYSKOWE ( NAPÊDY LINIOWE )

Jedn¹ z ich zalet jest to, ¿e zajmuj¹ one niewiele wiêksz¹ powierzchnê ni¿ ich skok, w przeciwieñstwie do konwencjonalnych 
si³owników,  gdzie jest to ponaddwukrotna d³ugoœæ si³ownika.

Katalog 4 - Si³owniki
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Si³owniki znormalizowane zgodne z ISO 6432
gwintowane zakoñczenia (seria 1200, katalog 4, rozdzia³ 1)

60 = Wersja podstawowa
61 = Wersja bez tylnego oczka
62 = Wersja z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gnacym
71 = Wersja podstawowa ze sprê¿yna przedni¹ od Ø 12 (maksymalny skok 40 mm)
72 = Wersja podstawowa ze sprê¿yn¹ tyln¹ od Ø 12 (maksymalny skok 40 mm)
73 = Bez tylnego oczka ze sprê¿yn¹ przedni¹ od Ø 12 (maksymalny skok 40 mm)
74 = Bez tylnego oczka ze sprê¿yn¹ tyln¹ od Ø 12 (maksymalny skok 40 mm)

Wersja z magnetyczna = Ø 10 i Ø 12, 15 mm (dla 2 sensorów). Inne œrednice 5  mm.

UWAGA: nie do u¿ycia z t³oczyskiem ze stali nierdzewnej i oœmiok¹tnym

Si³ownik  z  blokad¹  t³oczyska

Standardowe skoki

Ø 8 oraz Ø 10: 15-25-50-75-80-100 mm

Ø 12 oraz Ø 16: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 mm

Ø 20 oraz Ø 25: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 mm

Ø 32, Ø 40, Ø 50: 15-25-50-75-80-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 mm

A = Regulowana amortyzacja (od Ø 16)
M = Magnetyczny t³ok (od Ø 10)
X = T³oczysko ze stali nierdzewnej
A.M = Amortyzacja i magnetyczny t³ok
A.M.X = Amortyzacja, magnetyczny t³ok i t³oczysko ze stali nierdz.
E = T³oczysko oœmiok¹tne (tylko dla serii 1260, 1262, 1271, 1272)
E.M = T³oczysko oœmiok¹t. i magnet. (tylko dla  1260, 1271, 1272)
E.X = T³oczysko oœmiok¹tne ze stali nierdz. (Tylko dla  1260, 1271, 1272)
L = Wlot powietrza pod k¹tem 90°( tylko w wersji bez tylnego oczka:

  1261, 1273, 1274)
T = Uszczelnienia z Therbanu

BS = Blokada t³oczyska kompletna (nie stosowaæ jako zabezpieczenie)
S = Uchwyt blokady t³oczyska (nie stosowaæ jako zabezpieczenie)
B = Tulejka blokady t³oczyska (nie stosowaæ jako zabezpieczenie)

(*) patrz kod zamówienia silowników : 1260.Ø. _ _

12 _ _ .Ø.skok. _

1260 .Ø.51 _

12 _ _ .Ø.skok.B _

1213.6.5     = Ø 6    skok 5 mm  korpus gwintowany M10x1
1213.6.20   =  Ø 6 skok 6 mm korpus gwintowany M10x1
1213.6.20   =  Ø 6 skok 20 mm  korpus gwintowany M10x1
1213.8.5     =  Ø 8 skok 5 mm korpus gwintowany M12x1
1213.10.3   =  Ø 10 skok 3 mm  korpus gwintowany M15x1,5
1213.10.5   =  Ø 10 skok 5 mm korpus gwintowany M15x1,5
1213.10.10 =  Ø 10 skok 10 mm korpus gwintowany M15x1,5

Wykonanie podstawowe oraz 
z t³oczyskiem pchaj¹co-ciagn¹cym

Blokada t³oczyska

1273.4.10

Wykonania specjalne

Sprê¿yna przednia Ø4

Korpus gwintowany - sprê¿yna przednia

Opis
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Uchwyt czujnika Jednostka prowadz¹ca Stopa P³yta mocuj¹ca

1260.Ø.F 1260.Ø.skok.GLB 1200.Ø.01 1200.Ø.02

G³owica wide³kowa Nakrêtka pokrywy Przegub do oczka tylnegoNakrêtka kontruj¹ca

1200.Ø.04

(ze sworzniem)

1200.Ø.04/1

(Z klamr¹)

1200.Ø.05 1200.Ø.03

Skoki standardowe (mm)

Ø 20   100-150-200

Ø 25   100-150-200-250

od Ø 8 do Ø 25 od Ø 32 do Ø 50

4

Si³owniki znormalizowane zgodne z ISO 6432
gwintowane zakoñczenia (seria 1200, katalog 4, rozdzia³ 1)



80 = Wersja podstawowa, t³ok magnetyczny
81 = Bez tylnego oczka, t³ok magnetyczny
82 = Wersja z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym, t³ok magnetyczny
91 = Wersja podstawowa, sprê¿yna przednia,t³ok magnet. (max skok 50 mm)
92 = Wersja podstawowa sprê¿yna tylna, t³ok magnet. od Ø 16 (max skok 50 mm)
93 = Bez tylnego oczka, sprê¿yna przednia , t³ok magnetyczny (max skok 50 mm)
94 = Bez tylnego oczka, sprê¿yna tylna od Ø 16, t³ok magnetyczny (max skok 50 mm)

4.3

M  = Wersja podstawowa, t³ok magnetyczny
A.M =Amortyzowany z t³okiem magnetycznym( od Ø16)

T =Uczelnienia z Terbanu

12 _ _ .Ø.skok. _

Si³owniki znormalizowane zgodne z ISO 6432
"MIR" pokrywy zaciskane (seria 1200, katalog 4, rozdzia³ 1 i broszura 31)

Wskazanie : stosowaæ tylko z wersj¹ chromowan¹ t³oczyska ze stali nierdzewnej

Si³ownik z blokad¹ t³oczyska

Skoki standardowe

Ø 8 oraz Ø 10: 15-25-50-75-80-100 mm

Ø 12 oraz Ø 16: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 mm

Ø 20 oraz Ø 25: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 mm

Ø 32: 15-25-50-75-80-150-160-200-250-300-320-350-400-450 -500 mm

(*) patrz kody si³owników do zamówienia : 1280.Ø. _ _

1260 .Ø.51 _

12 _ _ .Ø.skok.B _

Opis

Wersja podstawowa oraz 
z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym

Jednostka prowadz¹ca Stopa P³yta mocuj¹ca

1260.Ø.skok.GLB 1200.Ø.01 1200.Ø.02

G³owica wide³kowa Przegub do oczka tylnego

1200.Ø.04

(Ze sworzniem)

1200.Ø.04/1

(Z klamr¹)

1200.Ø.03

Skoki standardowe (mm)

Ø 20   100-150-200

Ø 25   100-150-200-250

Uchwyt czujnika

1280.Ø.F1280.Ø.FS

Nakrêtka pokrywy Nakrêtka kontruj¹ca

1200.Ø.05

od Ø 8 do Ø 25 Ø 32

Dla miniaturowej

serii czujników

1580

(od Ø8 do Ø32)

Dla standardowej

serii czujników

1500

(od Ø16 do Ø32)

BS = Blokada t³oczyska kompletna (nie stosowaæ jako zabezpieczenie)
S = Uchwyt blokady t³oczyska (nie stosowaæ jako zabezpieczenie)
B = Tulejka blokady t³oczyska (nie stosowaæ jako zabezpieczenie)

Blokada t³oczyska
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Si³owniki znormalizowane zgodne z ISO 6432
"MIR-INOX" pokrywy zaciskane (seria 1200, katalog 4, rozdzia³ 1 i broszura 34)

MX = Wersja nierdz. magnet., uszczelki NBR i poliuretanowe uszczelki t³oka
MXV = Wersja nierdzewna, magnetyczna, uszczelki vitonowe
AMX = Wersja nierdz. magnet. z amort., uszczelki NBR i poliuretan. uszczelki t³oka
AMXV = Wersja nierdz. magnet. z amort., uszczelki vitonowe

0 = Wersja podstawowa
2 = Wersja magnetyczna z t³oczyskiem pchajaco-ci¹gn¹cym

128 _ .Ø.skok. _

Skoki standardowe

Ø 16: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300 mm

Ø 20 oraz Ø 25: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400 mm

Ø 32: 15-25-50-75-80-100-150-160-200-250-300-320-350-400-450-500 mm

Opis

Wersja podstawowa magnetyczna 
oraz wersja magnetyczna 
z t³oczyskiem pchaj¹co-ciagn¹cym

Stopa P³yta mocuj¹ca Przegub do oczka tylnego G³owica wide³kowa

1200.Ø.01X 1200.Ø.02X 1200.Ø.03X 1200.Ø.04X

( Stal nierdzewna AISI 304) (Stal nierdzewna AISI 304) (Stal nierdzewna AISI 304)

Uchwyt czujnika

1280.Ø.FX1280.Ø.FSX1200.Ø.05X

Nakrêtka pokrywy Nakrêtka kontruj.

od Ø 16 do Ø 25 Ø 32

Dla miniaturowej

serii czujników

1580

Dla standardowej

serii czujników

1500

( Stal nierdzewna AISI 304)
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Si³owniki CNOMO - CETOP - ISO
(seria 1300 - 1302, katalog 4, rozdzia³ 2)

0 = CNOMO
1 = CETOP
2 = ISO

0 = CNOMO
1 = CETOP
2 = ISO

01 = Wersja podstawowa
02 = Pchaj¹co-ciagn¹cy

01 = Wersja podstawowa
02 = Pchajaco-ci¹gn¹ca

130 _ .Ø.skok. _ _ (Stalowy cylinder)

Tandem pchaj¹cy ze wspólnym tloczyskiem: 
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki dopiskiem “zmontowane w tandem 03”

Tandem pchaj¹cy z niezale¿nym t³oczyskiem: 
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 03SI”

Tandem przeciwstawny ze wspólnym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 04”

Tandem przeciwstawnym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 05”

1310.Ø.skok.01

0 = CNOMO
1 = CETOP
2 = ISO

A = Cylinder stalowy
B = Cylinder polerowany
C = Cylinder mosiê¿ny

130 _ .Ø.skok. _ _ . _

Wersja podstawowa oraz
z t³oczyskiem pchaj¹co-ciagnacym

Wersja Tandem 

Si³owniki silnikowe

MA = Sprê¿yna przednia  (skok max 50 mm)
MP = Sprê¿yna tylna (skok max 50 mm)

130  _ .Ø.skok. 01._ _

Dwustronnego
dzia³ania

Jednostronnego
dzia³ania

UWAGA:aby zamówiæ si³ownik z t³oczyskiem nierdzewnym dodaj “X” do kodu si³ownika.

Skoki standardowe

od 0 do 150 co 25 mm; od 150 do 500 co 50 mm; od 500 do 1000 
co 100 mm.

Œrednice Ø 32-40-50-63-80-100

Œrednica: Ø32 - Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200

Opis
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P³yta mocuj¹ca przednia P³yta mocuj¹ca tylna Stopa standardowa Stopa krótka

Stopa du¿a wewnêtrzna i zewnêtrzna Ko³nierz przedni Ko³nierz tylny ze sworzniem

CNOMO CNOMOCNOMO

CNOMOCNOMO CNOMO

CETOP-ISO CETOP-ISO

CETOP-ISOCETOP-ISO CETOP-ISO CNOMO-CETOP-ISO

1300.Ø.08F 1300.Ø.09F

1300.Ø.05F 1301.Ø.05F 1300.Ø.05/1F1300.Ø.03F 1300.Ø.04F1301.Ø.03F 1301.Ø.04F

1300.Ø.06F 1300.Ø.07F 1301.Ø.08F 1301.Ø.09F

Ko³nierz tylny Wspornik kompletny Wspornik kompletny k¹towy Obejma wachliwa

CNOMO CNOMO CNOMO/CETOP-ISOCETOP-ISO

1301.Ø.09/1F 1300.Ø.10F 1300.Ø.11F 1300.Ø.12F

G³owica wide³kowa G³owica wide³kowa z klamr¹ (od Ø 32 do Ø 100)G³owica ze sworzniem 

Nakrêtka kontruj¹ca t³oczysko

CNOMO CNOMOCNOMO

CNOMO

ISO ISOISO

ISO

CETOP CETOPCETOP

CETOP

1300.Ø.13F 1300.Ø.13/1F

1300.Ø.18F

1301.Ø.13F 1301.Ø.13/1F1300.Ø.14F

1301.Ø.18F

1302.Ø.13F 1302.Ø.13/1F

1302.Ø.18F

4

Si³owniki CNOMO - CETOP - ISO
(seria 1300 - 1302, katalog 4, rozdzia³ 2)
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Si³owniki du¿ych obci¹¿eñ zgodne ze standardami CNOMO-CETOP-ISO
(seria 1303 - 1308, katalog 4, rozdzia³ 3)

3 = CNOMO
4 = CETOP
5 = ISO

6 = CNOMO
7 = CETOP
8 = ISO

3 = CNOMO
4 = CETOP
5 = ISO

130 _ .Ø.skok. _ _ (Cylinder stalowy)

130 _ .Ø.skok. _ _ (Cylinder mosiê¿ny)

130 _ .Ø.skok. _ _   _

3 = CNOMO
4 = CETOP Wersja niemagnetyczna
5 = ISO

6 = CNOMO
7 = CETOP Wersja magnetyczna
8 = ISO

130  _ .Ø.skok. 01._ _

 Ø32 - Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200
(Ø250 dla 1305 i 1308 serii)

Wersja Tandem

Opis

Jednostronnego
dzia³ania
magnetyczny

MA = Sprê¿yna przednia  (maksymalny skok 50 mm)
MP = Sprê¿yna tylna (maksymalny skok 50 mm)

Skoki standardowe

od 0 do 150 co 25 mm; od 150 do 500 co 50 mm; od 500 do 1000 
co 100 mm.

Œrednica:

Dwustronnego
dzia³ania
niemagnetyczny

Wersja podstawowa oraz
z t³oczyskiem pchaj¹co-ciagnacym

01 = Wersja podstawowa
02 = Pchaj¹co-ciagn¹cy

A = Cylinder stalowy
B = Cylinder polerowany
C = Cylinder mosiê¿ny

Dwustronnego
dzia³ania
magnetyczny

UWAGA: aby zamówiæ si³ownik z t³oczyskiem nierdzewnym dodaj “X” do kodu si³ownika.

Tandem pchaj¹cy ze wspólnym tloczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki dopiskiem “zmontowane w tandem 03”

Tandem pchaj¹cy z niezale¿nym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 03SI”

Tandem przeciwstawny ze wspólnym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 04”

Tandem z przeciwstawnym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 05”

01 = Wersja podstawowa
02 = Pchaj¹co-ciagn¹cy

01 = Wersja podstawowa
02 = Pchaj¹co-ciagn¹cy
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CNOMO CNOMOCNOMO CNOMO

CNOMOCNOMO CNOMO

CETOP-ISO CETOP-ISO

CETOP-ISOCETOP-ISO CETOP-ISO CNOMO-CETOP-ISO

1303.Ø.08F 1303.Ø.09F

1303.Ø.05F 1304.Ø.05F 1303.Ø.05/1F1303.Ø.03F 1303.Ø.04F1304.Ø.03F 1304.Ø.04F

1303.Ø.06F 1303.Ø.07F 1304.Ø.08F 1304.Ø.09F

CNOMO CNOMOCETOP-ISO

1304.Ø.09/1F 1303.Ø.10F 1303.Ø.11F 1300.Ø.12F

1300.Ø.14F

CNOMO

CNOMO

CNOMOISO

ISO

CNOMO ISOCETOP

CETOP

CETOP

1300.Ø.13F

1300.Ø.18F

1300.Ø.13/1F1301.Ø.13F

1301.Ø.18F

1301.Ø.13/1F1302.Ø.13F

1302.Ø.18F

1302.Ø.13/1F

Uchwyty czujników

1306.A (od Ø 32 do Ø 63) 1306.B (od Ø 80 do Ø 125) 1306.C (od Ø 160 do Ø 200)

4

Si³owniki du¿ych obci¹¿eñ zgodne ze standardami CNOMO-CETOP-ISO
(seria 1303 - 1308, katalog 4, rozdzia³ 3)

Nakrêtka kontruj¹ca t³oczysko

P³yta mocuj¹ca przednia P³yta mocuj¹ca tylna Stopa standardowa Stopa krótka

Stopa du¿a wewnêtrzna i zewnêtrzna Ko³nierz przedni Ko³nierz tylny ze sworzniem

Ko³nierz tylny Wspornik kompletny Wspornik kompletny k¹towy Obejma wahliwa

G³owica wide³kowa G³owica wide³kowa z klamr¹ (od Ø 32 do Ø 100)G³owica ze sworzniem 
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Si³owniki znormalizowane zgodne z ISO 6431 - VDMA 24562
(seria 1319 - 1321, katalog 4, rozdzia³ 4)

19  = magnetyczny z chromowanym t³oczyskiem
20  = magnetyczny z t³oczyskiem ze stali nierdzenej
21  = niemagnetyczny
21V = niemagnetyczny z uszczelnieniami vitonowymi

48 = magnetyczny z t³oczyskiem chromowanym
49 = magnetyczny z t³oczyskiem ze stali nierdzewnej
50 = niemagnetyczny

13_ _ .Ø.skok. _ _

13_ _ .Ø.skok. _ _

13  _ _ .Ø.skok. 01._ _

Jednostronnego
dzia³ania

Dwustronnego
dzia³ania

32 - Ø40 - Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 - Ø200Œrednica: Ø

Œrednica: Ø32 - Ø40 - Ø50 - Ø63

Skoki standardowe

Ø 32: 25-50-75-80-100-125-150 mm

Ø 40: 25-50-75-80-100-125-150-160 mm

Ø 50: 25-50-75-80-100-125-150-160-200-250 mm

Ø 63: 25-50-75-80-100-125-150-160-200-300-320 mm

Wersja nieobrotowa

Wersja
Tandem

Opis

MA = sprê¿yna przednia (skok max 50 mm)
MP = sprê¿yna tylna (skok max 50 mm)

Skoki standardowe

od 0 do 150 co 25 mm; od 150 do 500 co 50 mm; od 500 do 1000 
co 100 mm.

Wersja podstawowa oraz
z t³oczyskiem pchaj¹co-ciagnacym

01 = wersja podstawowa
02 = pchaj¹co-ciagn¹cy

19  = magnetyczny z chromowanym t³oczyskiem
20  = magnetyczny z t³oczyskiem ze stali nierdzenej
21  = niemagnetyczny
21V = niemagnetyczny z uszczelnieniami vitonowymi

Tandem pchaj¹cy ze wspólnym tloczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki dopiskiem “zmontowane w tandem 03”

Tandem pchaj¹cy z niezale¿nym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 03SI”

Tandem przeciwstawny ze wspólnym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 04”

Tandem z przeciwstawnym t³oczyskiem:
Nale¿y zamówiæ standardowe si³owniki z dopiskiem “zmontowane w tandem 05”

01 = wersja podstawowa
02 = pchaj¹co-ciagn¹cy



4.10

Blokada t³oczyska komplet Uchwyt blokady t³oczyska Tuleja blokady t³oczyska

Mocowanie rozdzielacza

1320.Ø.51BS 1320.Ø.51S 1320.Ø.51B

1306.15 = œci¹gi (Ø32, Ø100)
1320.15 = profil kszta³towany (Ø32, Ø40)
1320.16 = profil kszta³towany (Ø50, Ø63)
1320.17 = profil kszta³towany (Ø80, Ø100)
1320.18 = profil kszta³towany (Ø125)
1320.19 = profil kszta³towany (Ø160)
1320.20 = profil kszta³towany (Ø160)

Ko³nierz tylny ze sworzniem (MP2)Stopa standardowa

Ko³nierz tylny (Mp4)

Obejma wahliwa

Baza dla rozdzielaczy ISO

Stopa krótka

Wspornik kompletny k¹towy

Wspornik do obejmy wahliwej

Przód i ty³ - p³yta mocuj.(MF1) ( MF2)

Ko³nierz przedni

Nie stosowaæ jako zabezpieczenie oraz z t³oczyskiem ze stali nierdzewnej

Si³owniki z blokad¹ t³oczyska: 13_ _ . Ø. skok . _ _ . B (zamawiaæ blokadê t³oczyska oddzielnie)

(aluminium) (od Ø32 do Ø100)

(stal)

(Stal) (Stal)

(aluminum)

ISO 1 ISO 2

1320.Ø.09F

(aluminium)

1320.Ø.09/1F

(auminium)

1320.Ø.30F

(aluminum)

1320.Ø.015F

(aluminium)

1320.Ø.20F

1320.Ø.21F

(stal)

1320.Ø.29F 1320.Ø.25F

1320.Ø.05F

(aluminium)

1320.Ø.12F

1320.21

1320.Ø.05/1F

(Stal)

1320.Ø.11F 1320.Ø.23F1320.Ø.35F

1320.Ø.12/1F

1320.22 1320.Ø.03F      1320.Ø.04F 

1320.Ø.08F

(aluminium)

G³owica wide³kowa

1320..13F

G³owica  z  klamr¹ (od Ø 32 do Ø 100)

1320.Ø.13/1F

Si³owniki znormalizowane zgodne z ISO 6431 - VDMA 24562
(seria 1319 - 1321, katalog 4, rozdzia³ 4)

(stal)

(od Ø32 do Ø125)

(stal)

(od Ø32 do Ø125)

(stal)

(od Ø32 do Ø125)

(z do³¹czon¹ g³owic¹ zgodnie z 

DIN 648K )

1320.Ø.27F

Ko³nierz tylny - przegub Ko³nierz tylny - w¹ski

Nakrêtka kontruj¹ca t³oczysko G³owica z przegubem kulowym

1320.Ø.32F1320.Ø.18F

4

(z do³¹czon¹ g³owic¹ zgodnie 
z DIN 648K )

(Stal)


