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EnPro Industries, Inc.

je pøedním výrobcem tìsnìní, kompresorù a dalších 
prùmyslových produktù. EnPro Industries dodává 
výrobky pro nároèné aplikace ve všech prùmyslových 
odvìtvích.
Vedle spoleènosti GGB jsou souèástí EnPro Industries 
též firmy Garlock Sealings Technologies, Stemco, 
Fairbanks Morse Engine a Plastomer Technologies.

Celkový obrat v roce 2009: 803 miliónù dolarù

5100 zamìstnancù

43 výrobních závodù

více než 50 000 zákazníkù po celém svìtì

!

!

!

!

!

www.enproindustries.com

Sídlo: Charlotte, Severní Karolína, USA

Tyto certifikáty jsou dostupné ke stažení na našich stránkách .www.ggbearings.com





Pøehled výrobkù

Pøehled kluzných materiálù a výrobkù

®DU

®DX

TMDS

TMHX

TMEP

®DU B

TMDP4

TMDP31

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + POM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + modifikovaný PEEK

termoplast
PA6.6T + PTFE + skelná vlákna + grafit

kov - polymer
bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + modifikovaný PTFE

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF  2

+ fluorpolymer + plnivo

samomazný

mazaný, 
nízkoúdržbový

mazaný, 
nízkoúdržbový

samomazný

samomazný
protikorozní odolnost

samomazný, popø.
bezúdržbové mazání

mazaný, 
nízkoúdržbový

samomazný, popø.
bezúdržbové mazání

8

8

12

14

20

22

14

8

14

termoplast
polyacetal kopolymer (POM)

suchý kluzný materiál
termoplast

bezúdržbové mazání 
popø. samomazný

samomazný

6

12

TMGlacetal KA

TMMultilube

kov - polymer
bronz + slinutý bronz + modifikovaný PTFE

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + tuhé mazivo

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + PTFE + CaF  + MoS2 2

samomazný
protikorozní odolnost

nízkoúdržbový

nízkoúdržbový

DP4BTM

DP10TM

DP11TM

10

10

10

Nové!

samomazný

samomazný

samomazný

samomazný

samomazný

samomazný

samomazný

samomazný

EP12TM

EP22TM

EP43TM

EP44TM

EP63TM

EP64TM

16

16

16

18

18

18

EP73TM 20

EP79TM 20

termoplast
POM + PTFE

termoplast
PBT + PTFE

termoplast
PPS + PTFE + Aramid

termoplast
uhlíková vláknaPPS + PTFE + 

termoplast
PEEK + PTFE + Aramid

termoplast

termoplast
PAI + grafit + PTFE

termoplast
uhlíková vláknaPAI +  + PTFE

PEEK + PTFE + grafit + uhlíková vlákna

Oznaèení

Oznaèení

Oznaèení

Kov-polymerové materiály

Polymerové materiály

Materiály z vinutých vláken

Strana

Strana

Strana

Provoz

Provoz

Provoz

kov - polymer
ocel + slinutý bronz + vysoce moderní
polymer s mazacími kapsami nebo bez nich

nízkoúdržbový 12

samomazný 22®GAR-MAX kompozit s vinutými vlákny kluzná vrstva: kontinuálně 
vinutá PTFE a polyesterová vlákna v pryskyřičném pojivu s 
přídavkem tuhého maziva
nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným 
pojivem

samomazný 22HSG - High Strength 
®GAR-MAX

TM kompozit s vinutými vlákny kluzná vrstva: speciálně 
kontinuálně vinutá PTFE a polyesterová vlákna v 
pryskyřičném pojivu s přídavkem tuhého maziva
nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným 
pojivem
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Technická data

Informace o výrobcích / Obchodní známky

38

39

Doplòující informace

TMMBZ-B09

TMLD

TMLDD

Slinutý bronz
dle ISO 2795

konvenèní mazání 
tuk /olej

konvenèní mazání 
tuk /olej

konvenèní mazání 
tuk /olej

samomazný

svinutý bronzový pás
CuSn8 s mazacími kapsami

svinutý bronzový pás 
CuSn8, perforovaný

svinutý bronzový pás 
CuSn8, perforovaný s tìsnìním

porézní bronz sycený olejem
SINT A 50

Pøehled výrobkù

Pøehled kluzných materiálù a výrobkù
Oznaèení

Oznaèení

Oznaèení

Oznaèení

Materiály z vinutých vláken

Kovové materiály

Ložiskové bloky

Strana

Strana

Strana

Strana

Provoz

Provoz

Provoz

Provoz

samomazný 24MEGALIFE  XT®

Obráb ná 
bronzová
lo iska dle ISO 4379

ì

ž

kompozit s vinutými vlákny
Kluzná vrstva: patentově plněný PTFE pás z obou stran
Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem

Ložiskové bloky obrábìné bloky ze slitin hliníku
pro použití s rùznými GGB pouzdry

závislý na 
druhu ložiska

TM TMEXALIGN - , UNI - 
TMa MINI -  

ložisková tìlesa

samostøedící ložisková tìlesa samomazný
popø. bezúdržbové 
mazání

34
36

Další produkty

28

masivní bronz konvenèní mazání 
tuk /olej

samomazný

samomazný

samomazný

samomazný

24

26

26

26

®GAR-FIL

MLGTM

HPFTM

HPMTM

kompozit s vinutými vlákny
Kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE vlákna s pryskyřičným 
pojivem (bez přídavku tuhého maziva)
Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem

kompozit s vinutými vlákny
Kluzná vrstva: patentově plněný PTFE pás
Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem

kompozit s vinutými vlákny
Kluzná vrstva: kontinuálně vinutá PTFE vlákna a zpevňující vlákna s
pryskyřičným pojivem (s přídavkem tuhého maziva)
Nosič: kontinuálně vinutá skelná vlákna s pryskyřičným pojivem

kompozit s vinutými vlákny Nosič: Kontinuálně vinutá skelná vlákna s 
pryskyřičným pojivem. Kluzná vrstva: Patentově plněný PTFE pás se 
standartní tloušťkou 0,38 mm nebo 0,76 mm (na přání).

28samomazný kluzný materiál
PTFE + patentovaná výplň

samomaznýTMMultifil

28samomazný kluzný materiál
litý bronz + vložky pevného maziva

samomaznýTMDB

TMSY

TMSP

ocel - slinutý olovìný bronz
ocel + CuSn10Pb10 s mazacími kapsami

ocel - slinutý olovìný bronz
ocel + CuSn2Pb26

mazaný,
nízkoúdržbový

mazaný, 
nízkoúdržbový

30

30

samomazný
popø. nízkoúdržbový

SBC
Bearing Cartridges

TM Sealed 24kompozit s vinutými vlákny a integrovaným těsněním
struktura jako GAR-MAX nebo HSG

32

32

34

30

32



Složení a struktura

Složení a struktura

®DU

®DU B

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + PTFE + Pb 

Kov-polymerový kompozitní materiál

bronz + slinutý bronz + PTFE + Pb

Pøehled výrobkù

kluzná vrstva
(PTFE + Pb)

slinutý bronz

ocelový nosiè

8

bronzový nosiè
nemagnetický,
odolný vùèi 
moøské vodì

kluzná vrstva
(PTFE + Pb)

slinutý bronz

Složení a struktura

TMDP4

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + modifikovaný 

PTFE + plnivo 

kluzná vrstva 
(PTFE + )plnivo

slinutý bronz

ocelový nosiè

Sortiment

standartní: na přání:
nestandartní dílyválcová pouzdra standartní, velká válcová 

pouzdra zakružovaná, přírubová pouzdra, 

axiální podložky, podložky spřírubou, pásy

Vlastnosti

Oblasti použití

! !samomazný materiál zvláště vhodný pro    

široký rozsah kluzných rychlostí a teplot při určitých aplikacích

vysokém zatížení ! standartní tvary trvale na skladě

®mazání DU  dále zvyšuje výkon i životnost 

letectví, zemědělské stroje, stavební stroje, manipulační zařízení, tvářecí technika na kovy,    

plasty a gumu; kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, balicí technika, pne-

umatické a hydraulické válce, čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje, ventily,    

domácí spotřebiče apod.

strojírenství:

Sortiment

standartní: na přání:
podložky, přírubové podložky a nestandartní 

díly

válcová pouzdra standartní, přírubová 

pouzdra a pásy

Vlastnosti

Oblasti použití

! !samomazný materiál zvláště vhodný pro standartní tvary trvale na skladě

široký rozsah kluzných rychlostí a teplot při ! nemagnetický materiál
vysokém zatížení

! vyhovuje normě EN1337-2 pro aplikace 
®! mazání DU B dále zvyšuje výkon i civilního inženýrství

životnost

! zvýšená odolnost vůči korozi ve srovnání s 
®DU

strojírenství: navíc:
®viz. DU

vodě nebo venkovním prostředí

námořní a pobřežní vybavení, další aplikace  

Sortiment
standartní: na přání:

nestandartní dílyválcová pouzdra standartní, přírubová pouzdra, axiální 
podložky, podložky s přírubou a pásy

Vlastnosti

Oblasti použití

stroje, potřavinářské stroje, zdvihací a manipulační 
převody a převodovky, panty dveří a kapoty, rolovací zařízení, tvářecí technika na kovy, plasty a gumu; 
střechy kabrioletů, pedály, axiální a radialní pístová kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní vybavení, 
čerpadla, mechanismy sedadel, systémy řízení, balicí technika, pneumatické a hydraulické válce, 
tlumiče, stěrače apod. hydraulická čerpadla a motory, vlaky a tramvaje, textilní 

stroje, ventily apod.strojírenství: letectví, zemědělské stroje, stavební 

automobilový průmysl: brzdové systémy, spojky, 

! ! vynikající výkon v náročných hydraulických apli-

Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu obsahu kacích
TM! DP4  je výhodné v aplikacích, kde hrozí koroze nebezpečných látek v konstrukci osobních aut a 

®olova nacházejícího se v DUlehkých nákladních vozidel
TM! DP4 nabízí zlepšenou odolnost proti únavě, ! splňuje podmínky nařízení evropské unie č.  

kavitaci, průtokové erozi a chemikáliím ve srovnání 2002/95/EC týkající se omezení užití určitých 
®s DUnebezpečných látek v elektrických a elektronických 

samomazný provoz:přístrojích (Směrnice RoHS) 
! dobrý provoz u lehčích zatěžovacích podmínekmazaný provoz:
!! otěruvzdorný materiál zvláště vhodný pro široký 

oscilačních pohybůrozsah kluzných rychlostí a teplot při vysokém 

zatížení

splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV (End of 

zvlášť vhodné pro střídavý provoz během vratných zvlášť vhodné pro střídavý provoz během vratných a

®mazání DU  dále zvyšuje výkon i životnost v

námořní a pobřežní vybavení, další aplikace ve



Mazání

Mazání

Samomazný provoz vynikající

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou dobré

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

vynikající

válcová pouzdra

válcová pouzdra

pøírubová pouzdra

pøírubová pouzdra

kluzné axiální podložky

kluzné axiální podložky

podložky s pøírubou

podložky s pøírubou

kluzný pás

kluzný pás

Technické údaje

Technické údaje

Jednotka

Jednotka

Hodnota

Hodnota

Pøípustné zatížení p - statické 250
MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - bez mazání m/s 2.5

Max. pv faktor - bez mazání, trvalý provoz   1.8
MPa x m/s

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.02 - 0.25

Povrchová drsnost høídele Ra mm  0.4 ± 0.1

 tvrzený i 
Tvrdost høídele HB

- dynamické 140

- bez mazání, pøerušovaný provoz 3.5

- olejové mazání - 0.02 - 0.12

netvrzený

Pøípustné zatížení p - statické 140
MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - bez mazání m/s 2.5

Max. pv faktor - bez mazání, trvalý provoz   1.8
MPa x m/s

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.02 - 0.25

Povrchová drsnost høídele Ra mm  0.4 ± 0.1

 tvrzený i 
Tvrdost høídele HB

- dynamické 140

- bez mazání, pøerušovaný provoz 3.5

- olejové mazání - 0.02 - 0.12

netvrzený

9

válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vynikající

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
dobré

kapalinou 

dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 250

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - bez mazání 2.5
m/s

Max. pv faktor - bez mazání   1.0
MPa x m/s

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - bez mazání 0.04 - 0.25
-

Povrchová drsnost høídele Ra mm  0.4 ± 0.1

Tvrdost høídele HB

- dynamické 140

- olejové mazání 5.0

- olejové mazání 10.0

- olejové mazání 0.02 - 0.08

>200

®DU

®DU B

TMDP4
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Složení a struktura

Kov-polymerový kompozitní materiál

bronz + slinutý bronz + modifikovaný 

PTFE + CaF  + plnivo2

DP4BTM

slinutý bronz

kluzná vrstva
(PTFE + )plnivo

bronzový nosiè

Pøehled výrobkù

Vlastnosti

Oblasti použití

navíc: civilní inženýrství (zvedací mosty apod.), 
®viz. DU B námořní a pobřežní vybavení, další aplikace ve vodě 

nebo venkovním prostředí apod.

strojírenství: 

Sortiment

na přání:standartní:
válcová pouzdra standartní, přírubová pouzdra a   po d ložky, přírubové podložky a nestandartní díly
částečně pásy

! splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV (End of zatížení

Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu obsahu   !   vynikající výkon v náročných hydraulických aplika-
nebezpečných látek v konstrukci osobních aut a    cích
lehkých nákladních vozidel TM! DP4B  je výhodné v aplikacích, kde hrozí koroze 

®! splňuje podmínky nařízení evropské unie č. olova nacházejícího se v DU

TM2002/95/EC týkající se omezení užití určitých ! DP4  nabízí zlepšenou odolnost proti únavě, 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických kavitaci, průtokové erozi a chemikáliím ve srovnání s 
®přístrojích (Směrnice RoHS) DU

TM! zvýšená odolnost vůči korozi ve srovnání s DP4  a samomazný provoz:
nemagnetické vlastnosti ! dobrý provoz u lehčích zatěžovacích podmínek

mazaný provoz: ! zvlášť vhodné pro střídavý provoz během vratných a 
! otěruvzdorný materiál zvláště vhodný pro široký oscilačních pohybů

rozsah kluzných rychlostí a teplot při vysokém 

Složení a struktura

TM DP10

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + PTFE 

+ tuhé mazivo

Sortiment

standartní: - přírubou, poloviční pouzdra a nestandartní 
na přání: válcová pouzdra, přírubová  tva ry  

pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s 

Vlastnosti

Oblasti použití

!! dobré kluzné vlastnosti a nízké opotřebení 
v širokém rozsahu zatížení, rychlostí a č.200/53/EC, EU 202/96EG a 2002/95EG)
teplot!

! pracuje dobře v mazáných aplikacích, 
zvláště s nepravidelným mazáním

neobsahuje olovo(splňuje podmínky ELV 

splňuje podmínky nařízení evropské unie 
č. 2002/95/EC týkající se omezení užití   
určitých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických přístrojích (Směrnice 
RoHS) 

!! dobré kluzné vlastnosti a nízké opotřebení 
v širokém rozsahu zatížení, rychlostí a te-č.200/53/EC, EU 202/96EG a 2002/95EG)
plot!

! zvláště vhodné u malých a zároveň         
rychlých oscilačních pohybů

neobsahuje olovo(splňuje podmínky ELV 

splňuje podmínky nařízení evropské unie 
č. 2002/95/EC týkající se omezení užití    

elektronických přístrojích (Směrnice 
RoHS) 

určitých nebezpečných látek v elektrických 

spirálové; stavební stroje, potřavinářské   
stroje, zdvihací a manipulační technika,    brzdové systémy, spojky, panty: dveří, krytu 
tvářecí technika na kovy, plasty a gumu;    motoru, kufru, střech kabrioletů; pedály,     
kancelářské vybavení, lékařské a laboratorní čerpadla: axiální, pístová, zubová, lamely; 
vybavení, balicí technika, pneumatické a mechanismy sedadel, řídicí mechanismy,
hydraulické válce, hydraulická čerpadla a tlumiče, stěrače apod.
motory, vlaky a tramvaje, textilní stroje,        strojírenství:
ventily apod.zemědělské stroje, kompresory: pístové,  

automobilový průmysl:

kluzná vrstva
PTFE + 

 

tuhé
mazivo

slinutý bronz

ocelový nosiè

Složení a struktura

TM DP11

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + pevná maziva 

+ plnivo

Sortiment

standartní: - na přání:
válcová pouzdra, přírubová pouzdra, kluzné 

nestandartní díly
axiální podložky, podložky s přírubou, desky 

Vlastnosti

Oblasti použití

strojírenství:
tlumiče kladek, napínače řemenů, dvojité Aplikace s vysokou frekvencí a malou ampli-
setřvačníky, nastavovací mechanismy seda- tudou kmitavého pohybu
del

automobilový průmysl:

kluzná vrstva
PTFE + pevná 
maziva + plnivo

slinutý bronz

ocelový nosiè  
axiální podložky, podložky s přírubou, desky a 

určitých nebezpečných látek v elektrických a
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válcová pouzdra

válcová pouzdra

válcová pouzdra

pøírubová pouzdra

pøírubová pouzdra

pøírubová pouzdra

kluzné axiální podložky

kluzné axiální podložky

kluzné axiální podložky

podložky s pøírubou kluzný pás

kluzný pás

kluzný pás

Mazání

Mazání

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vynikající

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
dobré

kapalinou 

dobré

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

dobré

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

dobré

Technické údaje

Technické údaje

Technické údaje

Jednotka

Jednotka

Jednotka

Hodnota

Hodnota

Hodnota

Pøípustné zatížení p - statické 140
MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - bez mazání m/s 2.5

Max. pv faktor - bez mazání   1.0
MPa x m/s

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - bez mazání 0.04 - 0.25
-

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.4 ± 0.1

Tvrdost høídele HB

- dynamické 140

- olejové mazání 5.0

- olejové mazání 10.0

- olejové mazání 0.02 - 0.08

>200

Pøípustné zatížení p - statické 250
MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - bez mazání m/s 2.5

Max. pv faktor - bez mazání   1.0
MPa x m/s

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - bez mazání 0.03 - 0.25
-

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.4 ± 0.1

Tvrdost høídele HB

- dynamické 140

- olejové mazání 5.0

- olejové mazání 10.0

- olejové mazání 0.02 - 0.08

>200

Pøípustné zatížení p - statické 250
MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - bez mazání m/s 2.5

Max. pv faktor - bez mazání   1.0
MPa x m/s

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - bez mazání 0.04 - 0.25
-

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.4 ± 0.1

Tvrdost høídele HB

- dynamické 140

- olejové mazání 5.0

- olejové mazání 10.0

- olejové mazání 0.02 - 0.08

>200

DP4BTM

TM DP10

TM DP11

nestandartní díly

nestandartní díly
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Složení a struktura

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, podložky s pøírubou, kluzné pásy a 

nestandartní díly

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + PTFE + fluor-

polymer + plnivo

kluzná vrstva 
PTFE 
+ fluorpolymer
+ plnivo

TMDP31

slinutý bronz

ocelový nosiè

®DX

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + acetal POM s 

mazacími kapsami

slinutý bronz 

ocelový nosiè

Složení a struktura

Pøehled výrobkù

Vlastnosti

Oblasti použití

! mazaný provoz:

(End of Life Vehicles) č. 2000/53/EC o zákazu ! vynikající výkon v nejnáročnějších hydrau-
obsahu nebezpečných látek v konstrukci            lických aplikacích
osobních aut a lehkých nákladních vozidel

! vynikající chemická odolnost 
! splňuje podmínky nařízení evropské unie č. 

! nejlepší odolnost proti kavitaci (při rotaci) a 
2002/95/EC týkající se omezení užití určitých 

průtokové erozi (při posuvném pohybu)
nebezpečných látek v elektrických a 

! vynikající odolnost proti únavě z elektronických přístrojích (Směrnice RoHS) 
dynamického namáhání

splňuje podmínky nařízení evropské unie ELV 

strojírenství:

nejlepší material pro rotační a pístové kompre-klimatizační kompresory, převody a                      
sory, pneumatické a hydraulické válce, extra    převodovky, tlumiče, extra výkonná axiální a          
výkonná axiální a radiální pístová čerpadla,             radiální pístová čerpadla, zubová čerpadla,                
zubová čerpadla, lopatky a lamely apod.lopatky a lamely apod.

automobilový průmysl:

Sortiment

standartní: na přání:
standartní válcová pouzdra s vnitřním nestandartní díly

průměrem od 8 do 300 mm, zakružovaná pouz-

dra, podložky, pásy tloušťky 1 až 2,5 mm

Vlastnosti

Oblasti použití

! ! vhodné pro posuvné, rotační a oscilační 

nebo olejem mazané aplikace pohyby

! standartní díly obsahují mazací kapsy v kluzné ! standartní díly trvale na skladě

vrstvě !

! kluzná vrstva bez kapes na přání opracování po zabudovaní

! vhodné pro velká zatížení a nízké rychlosti

nízkoúdržbový kluzný material pro tukem 

pro zvýšení přesnosti lze dodat i s přídavkem 

strojírenství:automobilový průmysl:
zdvihací a manipulační zařízení, posuvné lišty   převody řízení, posilovače řízení, pedálové          
strojů, hydraulické válce a motory, lyžařské      systémy, lišty sedadel, rejdové čepy, čepy          
vleky, pneumatické zařízení, lékařské vybavení, zadních dveří, pouzdra brzdových třmenů 
textilní stroje, zemědělské stroje, laboratorní      apod.
přístroje apod.

kluzná vrstva: 
acetal kopolymer 
(POM) s nebo bez 
mazacích kapes.
Na vyžádání také s 
přídavkem 
na opracování.

Složení a struktura

DX®10

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + vysoce moderní 

polymer

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, válcová pouzdra s dírou pro olej, kluzné axiální podložky, pásy a              

nestandartní díly - s mazacími kapsami nebo s hladkým kluzným povrchem

Vlastnosti

Oblasti použití

! !bezolovnatý materiál (vyhovuje evropské dobrá únavová odolnost

smìrnici 2000/53EC pro eliminaci ! dobrá odolnost proti opotøebení
nebezpeèných látek v konstrukci osob-

! lze upravit protažením pro pøesnìjší to-ních a lehkých nákladních automobilù)
lerance

! výborná chemická odolnost

! výborná odolnost proti erozivnímu 

opotøebení

automobilový prùmysl: strojírenství:

støední èepy, olejová èerpadla, klouby pístové kompresory, zemìdìlské stroje,

pérování stavební stroje, zvedací zaøízení a jeøáby,

malá pístová pouzdra

vysoce moderní 
polymer

slinutý bronz

ocelový nosiè

pro zvýšení přesnosti lze dodat i s přídavkem na
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válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky podložky s pøírubou kluzný pás

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vynikající

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
dobré

kapalinou 

vhodné

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 250

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 10.0

Max. pv faktor MPa x m/s 10.0

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - 0.01 - 0.05

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.5 - £ 0.4*

Tvrdost høídele HB

- dynamické 140

- olejové mazání

- olejové mazání

- olejové mazání

>200

válcová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pás

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vynikající

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
špatné

kapalinou 

špatné

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 140

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 2.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +130max

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - 0.06 - 0.12

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.4

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 70

- mazání tukem

- mazání tukem 2.8

- mazání tukem

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

TMDP31

®DX

* dle zatěžovacích podmínek

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vynikající

Mazání tukem vynikající

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

vhodné

válcová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pás

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 250

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  2.5
m/s

- m

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +175max

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  0.01 - 0.10
-

- m

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.4

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 140

- mazání tukem
azání olejem 10.0

- mazání tukem 2.8

- mazání tukem
azání olejem 0.01 - 0.06 

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

DX®10

Nové!

nestandartní díly
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TMDS

kluzná vrstva
(POM + plnivo)

TMHX

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + PEEK + PTFE 

+ plnivo

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, kluzné axiální podložky, kluzný pás, nestandartní díly

Oblasti použití

automobilový prùmysl: strojírenství:
hydromotory a hydraulická čerpadla, země-naftová palivová èerpadla, zubová èerpadla
dělské stroje, větrná energetika,  natáčecí a 
vyrovnávací ložiska gondolí větrných 

elektráren

kluzná vrstva
(PEEK + PTFE
 + plnivo)

slinutý bronz

ocelový nosiè

Složení a struktura

Složení a struktura

Vlastnosti

Pøehled výrobkù

slinutý bronz

ocelový nosiè

!! pro hydrodynamické aplikace kluzná 

vrstva dostupná také bez mazacích kapesbrou odolností proti otěru při slabém do-

mazávání ! vhodné pro maziva s nízkou viskozitou

!!  vhodné pro teploty do 250°Ckluzná vrstva standartně s mazacími kap-

sami ! vysoká odolnost vůči vlivu chemikálií

nízkoúdržbový kluzný material s velmi do-

Kov-polymerový kompozitní materiál

ocel + slinutý bronz + modifikovaný POM

Sortiment

na přání:

válcová pouzdra, podložky, pásy a nestandartní díly (všechny díly také dostupné s mazacími 

kapsami)

Vlastnosti

Oblasti použití

TM! ! DS  nezpůsobuje korozi hřídele vlivem 

tření během malých a zároveň rychlých 

! oscilačních pohybůvhodné pro nepravidelné mazání a 

samomazný provoz ®! výkonově podobné materiálu DX  s 
! kluzná vrstva je opracovatelná (ca. 0,4 mm výhodou samomaznosti a nižšího tření

nad vrstvou bronzu)

samomazný kluzný materiál pro podmínky 

okrajového mazaní

strojírenství:automobilový průmysl:

zdvihací a manipulační zařízení, posuvné převodovky řízení, posilovače řízení, 

lišty strojů, hydraulické válce a motory, pedálové systémy, lišty sedadel, rejdové 

lyžařské vleky, pneumatické zařízení, čepy, čepy zadních dveří, pouzdra 

lékařské vybavení, textilní stroje, zemědělské brzdových          třmenů apod.

stroje, laboratorní přístroje apod.

TMEP

Sortiment

standartní: na pøání:

válcová pouzdra, pøírubová pouzdra, typo- nestandartní díly

vé tyče

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

Polyamid PA6.6T + PTFE + skelná vlákna 

+ grafit

Složení a struktura

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vlastnosti

Oblasti použití

! !samomazný termoplastický materiál - dobré kluzné vlastnosti u lehkých / střed-

modifikovaný polyamid 6.6T, vyráběný ních provozních podmínek

vstři-kováním ! doporučená tolerance tělesa H7, hřídele  
! dobrý kluzné vlastnosti u lehkých / střed- h7 - h9 

ních provozních podmínek ! barva: černá

o strojírenství:

zdravotnické vybavení, rolety, laboratorní     

přístroje, herní zařízení, kancelářské přístroje 

apod.

becnì limitováno vlastnostmi materiálu.
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Mazání

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vynikající

Mazání vodou dobré

Mazání technologickou 
dobré

kapalinou 

vhodné

Samomazný provoz

Mazání olejem vynikající

Mazání tukem vynikající

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
špatné

kapalinou 

dobré

válcová pouzdra

válcová pouzdra

kluzné axiální podložky

kluzné axiální podložky

kluzný pás

kluzný pás

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 140

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - mazání tukem 2.5
m/s

Max. pv faktor - mazání tukem MPa x m/s 2.8

Maximální teplota T / krátkodobé pùsobení °C +250max 
Minimální teplota T °C - 150min

Souèinitel tøení f  - mazání tukem 0.08 - 0.12
-

- 

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.4

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 100

- mazání olejem 10.0

mazání olejem 0.03 - 0.08

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 110

MPa
- dynamické 45

Pøípustná kluzná rychlost v  - bez mazání 1.5
m/s

- mazání tukem / olejem 2.5 / 10.0

Max. pv faktor - bez mazání   1.4
MPa x m/s

- mazání tukem / olejem 2.8 / 10.0

Maximální teplota T °C +130max

Minimální teplota T °C - 60min

Souèinitel tøení f  - bez mazání 0.15 - 0.30
-

- mazání tukem / olejem 0.05-0.10 / 0.03-0.08

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0,4

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

TMDS

TMHX

válcová pouzdra pøírubová pouzdra

TMEP

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické MPa 80

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 1.0

- pro A /A  =   5   0.06H C

Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.24H C

- pro A /A  = 20 1.0H C

Maximální teplota T °C +140max 
Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.15 - 0.30
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.5 ± 0.3

Tvrdost høídele HV >200
* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch
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Pøehled výrobkù

Složení a struktura

Vlastnosti

! !samomazný termoplastický materiál - barva bílá

modifikovaný polyoxymetylén, vyrábìný

vstøikováním

Oblasti použití

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. strojírenství:

domácí aplikace, nábytkáøství, kanceláøská

vybavení, sportovní vybavení a další

TMEP12

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, nestandartní díly

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

POM + PTFE

! !samomazný termoplastický materiál - dobrý pomìr cena / výkon

modifikovaný polybutylentereftalát, ! barva bílá
vyrábìný vstøikováním

Oblasti použití

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. strojírenství:

domácí aplikace, chemický prùmysl,

kanceláøská vybavení, sportovní vybavení a

další

TM EP22

Sortiment

Složení a struktura

Vlastnosti

! !samomazný termoplastický materiál - velká rozmìrová stabilita

modifikovaný polyfenylensulfid, vyrábìný ! barva hnìdá
vstøikováním

! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost

velmi malé tøení, urcìno pøedevším pro

samomazný provoz

Oblasti použití

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. strojírenství:

domácí aplikace, vybavení pro manipulaci

s materiálem, mìøicí pøístroje, automaty na

mince, hotovostní skøíòky a další

TMEP43

Sortiment

Složení a struktura

Vlastnosti

standartní: na přání:

válcová pouzdra, přírubová pouzdra a typo- nestandartní díly

vé tyče

standartní: na přání:

válcová pouzdra, přírubová pouzdra a typo- nestandartní díly

vé tyče

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

PBT + PTFE

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

PPS + PTFE + Aramid
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Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

dobré

válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické MPa 65

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 1.0

- pro A /A  =   5   0.04H C

Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.09H C

- pro A /A  = 20 0.18H C

Maximální teplota T °C +125max 
Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.18 - 0.30
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.3 ± 0.2

Tvrdost høídele HV >200
* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch

TM EP12

typové tyče

typové tyče

Mazání

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou velmi dobré

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

dobré

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

velmi dobré

válcová pouzdra

válcová pouzdra

pøírubová pouzdra

pøírubová pouzdra

kluzné axiální podložky

kluzné axiální podložky

nestandartní díly

nestandartní díly

Technické údaje

Technické údaje

Jednotka

Jednotka

Hodnota

Hodnota

MPa 50

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 1.0

- pro A /A  =   5   0.05H C

Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.10H C

- pro A /A  = 20 0.20H C

Maximální teplota T °C +170max 
Minimální teplota T °C - 50min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.22 - 0.37
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.3 ± 0.2

Tvrdost høídele HV >200

Pøípustné zatížení p - statické

MPa 83

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 1.0

- pro A /A  =   5   0.22H C

Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.90H C

- pro A /A  = 20 3.59H C

Maximální teplota T °C +240max 
Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.11 - 0.20
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.5 ± 0.3

Tvrdost høídele HV >200

Pøípustné zatížení p - statické

* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch

* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch

TMEP22

TM EP43



18

Pøehled výrobkù

Složení a struktura

Vlastnosti

! !samomazný termoplastický materiál - velice dobrý pro mazaný provoz

modifikovaný polyfenylensulfid, vyrábìný ! velká rozmìrová stabilita
vstøikováním

! barva èerná
! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost

Oblasti použití

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. strojírenství:

domácí aplikace, technologie ventilù,

elektrické pøístroje, mìøicí pøístroje a další

TMEP44

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, nestandartní díly, typové tyče

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

PPS + PTFE + uhlíková vlákna

! !samomazný termoplastický materiál - velká mechanická tuhost

modifikovaný polyetereterketon, vyrábìný ! velká odolnost proti opotøebení pøi
vstøikováním oscilaèním pohybu

! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou ! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost
roztažností pro nároèné použití

! barva èerná
! vhodné pro samomazný provoz

Oblasti použití

strojírenství:

domácí aplikace, technologie ventilù,

elektrické pøístroje, zemìdìlské stroje a 

další

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. 

TMEP63

Sortiment

Složení a struktura

Vlastnosti

! !samomazný termoplastický materiál - velice dobré pro mazané aplikace

modifikovaný polyetereterketon, vyrábìný ! velká mechanická tuhost
vstøikováním

! velká odolnost proti opotøebení pøi osci-
! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou laèním pohybu

roztažností pro nároèné použití
! barva èerná

! dobrá chemická a hydrolýzová odolnost

Oblasti použití

strojírenství:

domácí aplikace, pøepravní zaøízení, mìøicí

pøístroje, dopravníky a další

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. 

TMEP64

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, nestandartní díly

Složení a struktura

Vlastnosti

standartní: na přání:

válcová pouzdra a přírubová pouzdra nestandartní díly

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

PEEK + PTFE + Aramid

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

PEEK + PTFE + grafit + uhlíková vlákna
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Mazání

Samomazný provoz velmi 

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

dobré

válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly

Technické údaje Jednotka Hodnota
MPa 95

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 1.0

- pro A /A  =   5   0.11H C

Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.42H C

- pro A /A  = 20 1.69H C

Maximální teplota T °C +240max 
Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.16 - 0.26
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.5 ± 0.3

Tvrdost høídele HV >450

Pøípustné zatížení p - statické

* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch

TMEP44

Mazání

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

dobré

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

vhodné

válcová pouzdra

válcová pouzdra

pøírubová pouzdra

pøírubová pouzdra

kluzné axiální podložky

kluzné axiální podložky

nestandartní díly

nestandartní díly

Technické údaje

Technické údaje

Jednotka

Jednotka

Hodnota

Hodnota

MPa 90

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 1.0

- pro A /A  =   5   0.16H C

Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.66H C

- pro A /A  = 20 2.63H C

Maximální teplota T °C +290max 
Minimální teplota T °C - 100min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.12 - 0.21
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.3 ± 0.2

Tvrdost høídele HV >200

Pøípustné zatížení p - statické

MPa 125

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání m/s 1.0

- pro A /A  =   5   0.09H C

Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.35H C

- pro A /A  = 20 1.40H C

Maximální teplota T °C +290max 
Minimální teplota T °C - 100min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.3 - 0.5
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.3 ± 0.2

Tvrdost høídele HV >450

Pøípustné zatížení p - statické

* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch

* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch

TMEP63

TM EP64
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Pøehled výrobkù

Složení a struktura

Vlastnosti

! !samomazný termoplastický materiál - velká mechanická tuhost

modifikovaný polyamidimid, vyrábìný ! dobrá chemická odolnost
vstøikováním

! velká odolnost proti opotøebení pøi
! zesílený tepelnou úpravou oscilaèním pohybu
! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou ! barva èerná

roztažností pro nároèné použití

Oblasti použití

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. ostatní:

automobilový prùmysl: letectví a kosmonautika: nahrazování 

tìžších hliníkových a ocelových slitin se 

turbokompresorech, pístní kroužky, sedla zachováním velké stability a tuhosti,

ventilù, tìsnìní použitelné pøi vysokých a nízkých teplotách,

jako napø. lopatky kompresoru proudovýchstrojírenství:
motorùkontinuální pece, sušící pece pro

povlakování, textilní stroje a pod. 

automatické pøevodovky, èerpadla, tìsnìní

TMEP73

Sortiment

na pøání: válcová pouzdra, nestandartní díly

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

PAI + grafit + PTFE

Složení a struktura

Vlastnosti

! !samomazný termoplastický materiál - velká mechanická tuhost

modifikovaný polyamidimid, vyrábìný ! dobrá chemická odolnost
vstøikováním

! velká odolnost proti opotøebení pøi
! zesílený tepelnou úpravou oscilaèním pohybu
! materiál pro vyšší teploty s malou tepelnou ! barva èerná

roztažností pro nároèné použití

Oblasti použití

obecnì limitováno vlastnostmi materiálu. strojírenství: 

domácí aplikace, øídící ventily, armatury, 

automobilový prùmysl: textilní stroje a další

automatické pøevodovky

TMEP79

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, nestandartní díly

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

Vstřikovaný samomazný termoplastický 

materiál

PAI + uhlíková vlákna + PTFE

TMGlacetal KA

Polyacetal kopolymer (POM)

Sortiment

standartní: 

kluzné axiální podlo kyž

Oblasti použití

polyacetal 
kopolymer (POM)

Složení a struktura

Vlastnosti

! ! zamezuje kontaktu kovových dílů a jejich 
mínky otěru během montáže

! vhodný pro mazaný i samomazný provoz

vhodný pouze pro lehké provozní pod-

pro axiální uložení v kombinaci s válcovými pouzdry dle ISO 3547 pro zamezení kontaktu         
kovových částí a jejich poškození otěrem

strojírenství:

automatické pøevodovky, èerpadla, tìsnìní v
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Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

dobré

válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly

Technické údaje Jednotka Hodnota
MPa 105

Pøípustná kluzná rychlost v - bez mazání 2.5
m/s

- s mazánim 5.0

- pro A /A  =   5   0.10H C
Max. pv faktor* - pro A /A  = 10 MPa x m/s 0.39H C

- pro A /A  = 20 1.57H C

Maximální teplota T °C +260max 
Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - bez mazání - 0.19 - 0.31
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.5 ± 0.3

Tvrdost høídele HV >200

Pøípustné zatížení p - statické

* pv je limitováno plochou odvádìjící teplo danou pomìrem kontaktních ploch

TM EP73

válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly

Mazání

Samomazný provoz nevhodn

Mazání olejem velmi dobré

Mazání tukem velmi dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou dobré po
kapalinou zkoušce odolnosti

é

Technické údaje Jednotka Hodnota
MPa 130

Pøípustná kluzná rychlost v - s mazáním m/s 10

Max. pv faktor* - s mazáním MPa x m/s 10

Maximální teplota T °C +260max 
Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  - s mazáním - 0.005 - 0.1
  

Povrchová drsnost høídele Ra  mm 0.5 ± 0.3

Tvrdost høídele HV >500

Pøípustné zatížení p - statické

TMEP79

kluzné axiální podložky

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
špatné

kapalinou 

vhodné

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 20

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 1.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +80max

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - 0.08 - 0.12

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.4

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 10

- mazání tukem

- mazání tukem 0.35

- mazání tukem

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

TMGlacetal KA
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Pøehled výrobkù

Složení a struktura

®Multilube

Vstřikovaný termoplast s patentovaným 

složením

Sortiment

na přání:

vstřikovací lisování umoňuje vyrobit velkou škálu tvarů a velikostí

Vlastnosti

Oblasti použití

! !nízký koeficient tření vstřikovaný samomazný termoplast

! !dobrý výkon za lehčích pracovních pod- vyroben přesným vstřikovacím lisováním
mínek

strojírenství:

pákové převody, závěsy sedadel

Vstřikovaný 

samomazný 
termoplast s
aditivy

®GAR-MAX

Kompozit s vinutými vlákny
kluzná vrstva 

kontinuálně vinutá PTFE a polyesterová 

vlákna v pryskyřičném pojivu s přídavkem 
tuhého maziva

nosič

kontinuálně vinutá skelná vlákna s 

pryskyřičným pojivem

Sortiment

Oblasti použití

kluzná vrstva

nosiè

Složení a struktura

Vlastnosti

strojírenství:

řidicí mechanismy, čepy hydraulických válců, hlavní čepy zemních a stavebních strojů, rame-

na  zvedacích zařízení, jeřábů, nůžkových plošin, stavidlové jezy, kladkostroje, rypadla a     

bagry, smykem řízené nakladače, čelní nakladače apod.

standartní:  na přání:

některá válcová pouzdra nestandartní délky (krátká doba dodání), 

nestandartní průměry

! ! výborné kluzné vlastnosti a nízké opotře-

bení! výborná odolnost vůči rázovému zatížení

! dobrá chemická odolnost! výborná odolnost vůči znečištění

! výborná odolnost vůči nepřesnostem

velká únosnost

Složení a struktura

TM HSG

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra a nestandartní díly, pro další doporuèené užití prosíme kontaktujte místní 

zastupení GGB

Oblasti použití

®! !zes lená varianta GAR-MAX  s dvojná- velmi dobrý koeficient tøení a malé

sobnou únosností opotøebení

! !vysoká odolnost vùèi rázùm a montážním vysoká odolnost vùèi chemickým vlivùm

nepøesnostem

! odolnost vùèi vnitønímu zneèištìní

í

øidicí mechanismus, èepy hydraulických válcù, hlavní èepy zemních a stavebních strojù, 

ramena zvedacích zaøízení, jeøabù, nùžkových plošin, stavidlové jezy, kladkostroje, rypadla a 

bagry, smykem øízené nakladaèe, èelní nakladaèe apod.

strojírenství:

Kompozitní materiál

kluzná vrstva

kontinuálně vinutá PTFE a polyesterová 
vlákna v přiskyřičném pojivu s přídavkem 
tuhého maziva

nosiè

kontinuálně vinutá skelná vlákna s 
přiskyřičným pojivem

kluzná vrstva

nosiè

Vlastnosti
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Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

dobré

válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky nestandartní díly

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 60

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 1.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T / Dočasné maximum °C +80 / +120max 

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - 0.1 - 0.2

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.2 - 0.8

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 30

- bez mazání

- bez mazání 0.6

- bez mazání

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

®Multilube

válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vhodné

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

velmi dobré

TM HSGTechnické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 415

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 0.13

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +160max

Minimální teplota T °C - 195min

Souèinitel tøení f  - 0.05 - 0.3

Povrchová drsnost høídele Ra* mm 0.2 - 0.8

Tvrdost høídele* - bìžná životnost >350
HB

- dynamické 140

- bez mazání

- bez mazání 1.05

- bez mazání

- prodloužená životnost >2000 hodin >480
* Jiná tvrdost a drsnost hřídele je možná v závislosti na aplikaci. Kontaktujte místní zastoupení GGB. 

válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vhodné

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

vynikající

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 210

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 0.13

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +160max

Minimální teplota T °C - 195min

Souèinitel tøení f  - 0.05 - 0.3

Povrchová drsnost høídele Ra* mm 0.15 - 0.4

Tvrdost høídele* - bìžná životnost >350
HB

- dynamické 140

- bez mazání

- bez mazání 1.05

- bez mazání

- prodloužená životnost >2000 hodin >480

®GAR-MAX

* Jiná tvrdost a drsnost hřídele je možná v závislosti na aplikaci. Kontaktujte místní zastoupení GGB. 
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Pøehled výrobkù

Vlastnosti

Sortiment

na pøání

válcová pouzdra, nejèastìji v ocelovém vnìjším pouzdøe

Oblasti použití

! !  vysoká odolnost vùèi chemickým vlivùm

! !velká únosnost  tìsnìní zajiš uje délší životnost

! !velmi velká odolnost vùèi rázùm a  nevyžaduje mazání, proto:

montážním nepøesnostem - je šetrné k životnímu prostøedí 

- je ekonomické díky absenci auto-           ! velká odolnost vùèi vnitønímu zneèištìní
matických mazacích systémù a tuku

! velmi dobrý koeficient tøení a malé

opotøebení

samomazné 

ž

strojírenství:

øídicí mechanismus, èepy hydraulických válcù, hlavní èepy zemních a stavebních strojù,       

ramenazvedacích zaøízení, jeøábù, nùžkových plošin, stavidlové jezy, kladkostroje, rypadla a 

bagry, smykem øízené nakladaèe, èelní nakladaèe apod.

Složení a struktura

TM SBC Tìsnìná 
ložisková pouzdra

Kompozitní materiál s tìsnìním

pouzdra SBC jsou dostupné s kluzným 
ložiskem GAR-MAX nebo HSG uzavøeném 
a tìsnìném ve vnìjším pouzdøe, nejèastìji
ocelovém

Složení a struktura

®MEGALIFE  XT Vlastnosti

Sortiment

standartní: na pøání:

èelni podložky rozmìrù od 1/2 x 1 palce do pro nestandartní tvary, tloušťky apod.          

3 x 4 1/2 palce; 12 x 24 mm do 75 x 115 mm kontaktujte GGB

s tloušťkou stěny 1,5 - 2,0 - 3,0 mm

Oblasti použití

! ! výborná odolnost vůči rázovému zatížení pro větší kluzné rychlosti

! !velká únosnost dobré kluzné vlastnosti a nízké opotřebení 

! !výborná odolnost vůči nepřesnostem dobrá chemická odolnost

! výborná odolnost vůči nečistotám

strojírenství:

distanční kroužky kladek a ozubených kol, závěsné zvedáky, sloupy vidlicových zvedacích  

zařízení, rejdové čepy, zvedací plošiny, jeřáby, hloubkové lopaty stavebních strojů, ramena  

akčních členů ventilů apod.

Kompozitní materiál
kluzná vrstva: patentově výplněný PTFE 
pás na obou stranách
jádro: kontinuálně tkaná skelná vlákna s 
pryskyřičným pojivem

kluzná vrstva

jádro

GAR-FIL® Vlastnosti

Sortiment

standartní:

válcová pouzdra

Oblasti použití

! ! dobrá chemická odolnost

! !vnější a vnitřní průměr lze obrábět

!

pomalého oscilačního pohybu

velká únosnost

dobré kluzné vlastnosti a nízké opotřebení 

výborná odolnost vůči znečištění

strojírenství:

kloubová ramena, pozemní stroje, ventily

kluzná vrstva

nosiè

Složení a struktura

Kompozit s vinutými vlákny
kluzná vrstva
Patentově plněný PTFE pás se standartní 
tloušťkou 0,38 mm nebo 0,76 mm (na 
přání)
nosiè
Kontinuálně vinutá skelná vlákna s 
pryskyřičným pojivem

dobré kluzné vlastnosti a nízké opotřebení u
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válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem velmi dobré

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
velmi dobré

kapalinou 

velmi dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 140

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 2.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +205max

Minimální teplota T °C - 195min

Souèinitel tøení f  - 0.02 - 0.12

Povrchová drsnost høídele Ra* mm 0.4

Tvrdost høídele* HB >200

- dynamické 140

- bez mazání

- bez mazání 1.23

- bez mazání

* Jiná tvrdost a drsnost hřídele je možná v závislosti na aplikaci. Kontaktujte místní zastoupení GGB. 

GAR-FIL®

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vhodné

Mazání tukem špatné

Mazání vodou velmi dobré

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

velmi dobré

kluzné axiální podložky

®MEGALIFE  XTTechnické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 140

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 0.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +175max

Minimální teplota T °C - 195min

Souèinitel tøení f  - 0.02 - 0.12

Povrchová drsnost høídele Ra* mm 0.4

Tvrdost høídele* HB >200

- dynamické 140

- bez mazání

- bez mazání 1.23

- bez mazání

* Jiná tvrdost a drsnost hřídele je možná v závislosti na aplikaci. Kontaktujte místní zastoupení GGB. 

válcová pouzdra v ocelovém vnějším pouzdře

Technické údaje Jednotka
Hodnota

GAR-MAX
Hodnota

HSG

válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vhodné

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

velmi dobré

 SBCTM Tìsnìná 
ložisková pouzdra210 415

MPa
140 140

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 0.13 0.13

Max. pv faktor MPa x m/s 1.05 1.05

°C +93 / +104

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.15 - 0.40 0.2 - 0.8
  

Tvrdost høídele - bìžná životnost HB >350 >350
 HB >480 >480

Pøípustné zatížení p - statické
- dynamické

- bez mazání

- bez mazání

- prodloužená životnost >2000 hodin

max. teplota těsnění
- stálá / krátkodobá
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Pøehled výrobkù

Složení a struktura

VlastnostiTM MLG

Sortiment

na přání:

válcová pouzdra: vnitřní průměr od 12 mm do 150 mm,nestandarty do průměru 500 mm,       

přírubová pouzdra, čtyřhranné a šestihranné díry, kluzná vrstva na vnějším průměru

Oblasti použití

! !speciální kluzný material z vinutých vláken výborná odolnost vůči rázovému zatížení

pro lehčí aplikace ! dobré kluzné vlastnosti a nízké opotřebení 
! velká únosnost ! dobrá chemická odolnost
! dobrá odolnost vůči nepřesnostem

strojírenství:

stavební a pozemní stroje, dopravníky, jeřáby, kladkostroje, čepy hydraulických válců, apod.

Kompozit s vinutými vlákny
kluzná vrstva: 
kontinuálně vinutá PTFE vlákna s 
pryskyřičným pojivem
nosič: 

kontinuálně vinutá skelná vlákna s 
pryskyřičným pojivem

kluzná vrstva

nosiè

Vlastnosti

Oblasti použití

! ! speciálně navrženo pro hydro aplikace vemi dobrá odolnost vůči korozi

! velká únosnost ! rozměrová stabilita, nízká nasákavost, 

nebobtná! výborná odolnost vůči rázovému a 

hranovému zatížení ! ekologické řešení

! nízké tření a velmi malé opotřebení

strojírenství:

u vodních turbín zejména: ložiska servomotorů, kluzné segmenty regulačních prstenců, 

ložiska táhel regulačních lopat, ložiska regulačních lopat, kluzné segmenty vtokových závor, 

ložiska výpustí, ložiska radiálních čepů, ložiska natáčecích lopat Kaplanova šroubu, ložiska 

deflektorů a dále: ložiska kulových uzávěrů, ventilů apod.

Složení a struktura

TM HPM

Sortiment

na přání:

válcová pouzdra do průměru 500 mm

Kompozit s vinutými vlákny
kluzná vrstva: 
kontinuálně vinutá PTFE vlákna s 
pryskyřičným pojivem a přídavkem tuhého 
maziva
nosič:
kontinuálně vinutá skelná vlákna s 
pryskyřičným pojivem

nosič

kluzná vrstva 

Složení a struktura

VlastnostiTM HPF

Sortiment

na přání:

válcová pouzdra do průměru 500 mm (20”); desky o standartních tloušťkách 6, 8 a 10 mm 

(0,24 - 0,3 and 0,39 inch)

Oblasti použití

! ! speciálně navrženo pro hydro aplikace vemi dobrá odolnost vůči korozi

! velká únosnost ! rozměrová stabilita, nízká nasákavost, 

nebobtná! výborná odolnost vůči rázovému a 

hranovému zatížení ! ekologické řešení

! nízké tření a velmi malé opotřebení

strojírenství:

u vodních turbín zejména: ložiska servomotorů, kluzné segmenty regulačních prstenců, 

ložiska táhel regulačních lopat, ložiska regulačních lopat, kluzné segmenty vtokových závor, 

ložiska výpustí, ložiska radiálních čepů, ložiska natáčecích lopat Kaplanova šroubu, ložiska 

deflektorů a dále: ložiska kulových uzávěrů, ventilů apod.

nosič

kluzná vrstva 

Kompozit s vinutými vlákny
kluzná vrstva: 
patentově výplněný PTFE pás
nosič:

kontinuálně tkaná skelná vlákna s 
pryskyřičným pojivem
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válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem špatné

Mazání vodou vhodné

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

velmi dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 210

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 0.13

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +160max

Minimální teplota T °C - 195min

Souèinitel tøení f  - 0.05 - 0.12

Povrchová drsnost høídele Ra* mm 0.4

Tvrdost høídele* HB >350

- dynamické 140

- bez mazání

- bez mazání 1.05

- bez mazání

* Jiná tvrdost a drsnost hřídele je možná v závislosti na aplikaci. Kontaktujte místní zastoupení GGB. 

TM MLG

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem vhodné

Mazání tukem špatné

Mazání vodou velmi dobré

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

velmi dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 140

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 0.13

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +160max

Minimální teplota T °C - 195min

Souèinitel tøení f  - 0.05 - 0.3

Povrchová drsnost høídele Ra* mm 0.2 - 0.8

Tvrdost høídele* - bìžná životnost >350
HB

- dynamické 140

- bez mazání

- bez mazání 1.23

- bez mazání

- prodloužená životnost >2000 hodin >480
*  Jiná tvrdost a drsnost hřídele je možná v závislosti na aplikaci. Kontaktujte místní zastoupení GGB. 

TM HPM

válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem velmi dobré

Mazání tukem špatné

Mazání vodou velmi dobré

Mazání technologickou 
dobré

kapalinou 

velmi dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 140

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 2.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +140max

Minimální teplota T °C - 195min

Souèinitel tøení f  - 0.02 - 0.12
- s mazáním 0.02 - 0.08

Povrchová drsnost høídele Ra* mm 0.15 - 0.4

Tvrdost høídele* - bìžná životnost >350
HB

- dynamické 140

- bez mazání

- bez mazání 1.23

- bez mazání

- prodloužená životnost >2000 hodin >480

* Jiná tvrdost a drsnost hřídele je možná v závislosti na aplikaci. Kontaktujte místní zastoupení GGB. 

TM HPF

kluzný pás
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Pøehled výrobkù

Složení a struktura

TMMultifil

PTFE + patentovaná výplň

Sortiment

standartní:

pásy tlusté 0,38-3,2 mm a široké 305 mm

Vlastnosti

Oblasti použití

! ! vynikající kluzný material, který může být 

lehce nanesen na čistý tuhý podklad

redukuje vibrace

strojírenství:

vedení obráběcích nástrojů, vodicí lišty apod.

obsahuje PTFE

Vlastnosti

Oblasti použití

! !ložiskové tìleso s velmi dobrými kluznými pøedinstalovány kluzná pouzdra GGB

vlastnostmi a odolností proti opotøebení

strojírenství a automobilový prùmysl:

hydrogenerátory a hydromotory

Sortiment

na pøání:

nestandartní díly podle pøání zákazníka a speciální tvary

Složení a struktura

Tìleso: slitina hliníku

Instalované pouzdro: viz. tabulka vpravo

Ložiskové bloky

Složení a struktura

VlastnostiTM DB

Litý bronz + vložky pevného maziva

Sortiment

na přání:
válcová pouzdra, přírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, naklápěcí ložiska, kluzné       
desky

Oblasti použití

! !bezúdržbový kluzný material pro náročné vložky pevného maziva bez obsahu grafitu

aplikace ! délší životnost díky nižšímu opotřebení      
! velmi dobrý výkon u vysokých zatížení a pevného maziva ve srovnání s grafitem

přerušovaného provozu

strojírenství:

pobřežní průmysl, vybavení pro práci pod vodou, mosty a civilní inženýrství, železo-ocelářský      
průmysl, jeřáby a dopravníky, těžební zařízení, stavební a pozemní stroje apod.

1 Kluzný povrch se záběhovým filmem

2 Vložky pevného maziva

3 Nosič (bronz)

1

2

3
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Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem velmi dobré

Mazání tukem velmi dobré

Mazání vodou dobré

Mazání technologickou 
špatné

kapalinou 

velmi dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 70

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 2.5

Max. pv faktor 
MPa x m/s

Maximální teplota T °C +280max

Minimální teplota T °C - 200min

Souèinitel tøení f  0.07
-

- s mazáním 0.05

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.2 - 0.4

Tvrdost høídele HB >200

- dynamické 35

- bez mazání

- bez mazání 0.32
- s mazáním 1.25

- bez mazání

TMMultifil

Pásy

 

Sical 6 Sical 3 Sical 3D

Sn

Cu

Si

Fe

Další

Al

5 - 7 % 3 - 4 % 3 - 3.5 %

1.2 - 1.8 % 3 - 4 % 4.2 - 4.6 %

- <0.6 % <0.6 %

- <0.7 % <0.7 %

<1.5 % <1.6 % <1.6 %

zbytek zbytek zbytek

Sical 6 Sical 3 Sical 3D

Sn

Cu

Si

Fe

Další

Al

Složení materiálu Ložiskových blokù

Mechanické vlastnosti

MPa 90 265 300

MPa 160 335 350

% 24 10 8

HB 45 - 70 85 - 110 100 - 135

Vlastnost Jednotka Sical 6 Sical 3 Sical 3D

Mez kluzu

Mez pevnosti

Tažnost

Tvrdost

 

 

Vlastnost Jednotka Sical 6 Sical 3 Sical 3D

Možnosti instalovaných pouzder

PTFE + Pb

PTFE + plnivo

PTFE + plnivo

POM

PEEK + PTFE + plnivo

Materiál Kluzná výstelka

DU

DP4

DP31

DX

HX

Materiál Kluzná výstelka

DU

DP4

DP31

DX

HX

Ložiskové bloky

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou dobré

Mazání technologickou 
vhodné

kapalinou 

dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 200

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 0.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +350max

Minimální teplota T °C - 50min

Souèinitel tøení f  - 0.05 - 0.18

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.2 - 0.8

Tvrdost høídele HB >200

- dynamické 100

- bez mazání

- bez mazání 1.5

- bez mazání

TM DB

válcová pouzdra pøírubová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pásnaklápěcí ložiska 
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Pøehled výrobkù

Složení a struktura

TMSY

Sortiment

Vlastnosti

Oblasti použití

strojírenství:

manipulaèní a zdvihací zaøízení, zemìdìlské stroje, pneumatická zaøízení, hydraulické válce, 

hydromotory, atp.

ocelový nosiè

Bimetalický materiál ocel + olověný bronz

ocel + CuPb10Sn10 s mazacími kapsami

na přání:

válcová pouzdra, podložky, pásy a nestandartní díly

! !bimetalický kluzný materiál s mazacími kap- použitelné pro znečištěné prostředí
sami pro zásobu maziva

! zvlášť vhodné pro velká zatížení při 
! materiál s velkou únosností a odolností pomalém oscilačním pohybu

proti únavě i vyšším teplotám

Cu Sn10Pb10
slitina cíno-

olověného bronzu 
sestávající z:
80% Cu
10% Pb
10% Sn

Složení a struktura

TMSP

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra a nestandartní tvary

Vlastnosti

Oblasti použití

ocelový nosiè

CuPb26Sn2

! !pro mazaný provoz s kluznou plochou bez vnitřní průměr možno po montáži upravit 
mazacích kapes vrtáním, vystružováním, protlačováním 

nebo kalibrováním! mazání tukem či olejem s lepším výkonem 

při výpadku mazání

strojírenství:

zdvihací a manipulační zařízení, posuvné lišty strojů, hydraulické válce a motory, pneuma-

tické zařízení, lékařské vybavení, textilní stroje, zemědělské stroje apod.

slitina olověného 

bronzu sestávající 

z:  72% Cu
       26% Pb

2% Sn

Bimetalický materiál ocel + olověný bronz

ocel + CuPb26Sn2

Slinutý bronz 

Sortiment

standartní: na pøání:

válcová pouzdra a přírubová pouzdra v nestandartní díly
mnoha rozměrech

Oblasti použití

! !samomazná ložiska vhodná zejména pro  nízké tøení

nízká zatížení a vysoké rychlosti ! výroba práškovou metalurgií umožòuje 
! porézní bronzová matrice sycená olejem složitá tvarová øešení

strojírenství:

domácí spotøebièe, elektrické náøadí, tiskaøské stroje, obrábìcí stroje, atp.

Slinutý bronz 
BP 25:
8 - 10.5% Sn
ostatní <2%
zbytek Cu
syceno olejem 
(do  80°C)

Složení a struktura

Vlastnosti

BP25 porézní bronz sycený olejem, odpo-

vídá SINT A 50, impregnační skupina 1



31

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
špatné

kapalinou 

špatné

válcová pouzdra

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 250

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - mazání tukem m/s 2.5

Max. pv faktor - mazání tukem MPa x m/s 2.8

Maximální teplota T - mazání tukem / °C +150 / +250max 
Minimální teplota T °C - 50min

Souèinitel tøení f  - mazání tukem 0.05 - 0.12
-

- 

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.4

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 120

olejem

mazání olejem 0.04 - 0.12

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

TMSP

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vynikající

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
špatné

kapalinou 

špatné

válcová pouzdra kluzné axiální podložky kluzný pás

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 300

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  - mazání tukem m/s 2.5

Max. pv faktor - mazání tukem MPa x m/s 2.8

Maximální teplota T - mazání tukem / °C +150 / +250max 
Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - mazání tukem 0.05 - 0.12
-

- 

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.8

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 140

olejem

mazání olejem 0.04 - 0.12

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

TMSY

Mazání

 
Samomazný provoz

(syceno olejem)

Mazání olejem dobré

Mazání tukem vhodné

Mazání vodou nevhodné

Mazání technologickou 
nevhodné

kapalinou 

dobré

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 10.0

MPa
- dynamické 5.0 

Pøípustná kluzná rychlost v
m/s 10.0

- impregnováno olejem

Max. pv faktor  - impregnováno olejem MPa x m/s 10.0

Maximální teplota T °C +90max

Minimální teplota T °C - 5min

Souèinitel tøení f   - impregnováno olejem - 0.08 - 0.12

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.2

Tvrdost høídele HB >350

válcová pouzdra pøírubová pouzdra

Slinutý bronz 
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Pøehled výrobkùPøehled výrobkù

Vlastnosti

Oblasti použití

! ! vhodné pro mazání olejem nebo tukem

všeobecné strojírenství

standartní ložiskový materiál pro 

strojírenství:

mechanická zvedací a manipulaèní zaøízení, všeobecné a speciální inženýrství, zemìdìlské 

stroje, textilní stroje, automobilový prùmysl apod.

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra, pøírubová pouzdra a nestandartní díly podle DIN ISO nebo pøání 

zákazníka, možnost použití speciálních slitin  

Obrábìná bronzová
pouzdra dle ISO 4379

CuSn12

Složení a struktura

Ložiska vyrobená ze slitin mědi

Sortiment

standartní: na pøání:

válcová svinutá pouzdra pøírubová pouzdra, kluzné axiální podložky, 

kluzný pás, nestandartní díly

Oblasti použití

! ! urèen pro velká zatížení a nízké kluzné 

mazaný provoz rychlosti, zejména pøi oscilaèním pohybu

! !pracovní povrch je opatøen mazacími pouzdra jsou zamìnitelná s pouzdry dle 

kapsami pro lepší mazání ISO 3547

tenkostìnný svinutý bronzový pás urèený

strojírenství:

zemìdìlské stroje, stavební stroje, manipulaèní a zvedací zaøízení, lesnické stroje, lékaøské 

pøístroje, atp.

CuSn8
8% Sn
<0,05% P
zbytek Cu

TMMBZ-B09

Monometalický material

Bronz CuSn8 s mazacími kapsami

DIN ISO 4382-2

Složení a struktura

Vlastnosti

Oblasti použití

! - nečistoty a úlomky jsou zachyceny v 
mazané aplikace otvorech a tím se snižuje opotřebení

!! optimální výkon u relativně velkých zlepšené kluzné vlastnosti ve srovnání s        
TM zatážení a nízkých rychlostíMBZ-B09 :

- větší zásoba maziva prodlužuje intervaly 
domazávání

perforovaný otěruvzdorný materiál pro     

strojírenství:

zemìdìlské stroje, stavební stroje, manipulaèní a zvedací zaøízení, lesnické stroje, lékaøské 

pøístroje, atp.

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra a nestandartní díly

CuSn8

8% Sn

<0,05% P

zbytek Cu

TMLD

Složení a struktura

Vlastnosti

Monometalický material

CuSn8 s otvory pro dlouhodobější zásobu 

maziva

tenkostìnný svinutý bronzový pás urèený pro
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Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 200

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v - m/s 2.5

Max. pv faktor - MPa x m/s

Maximální teplota T °C +140max

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - - 0,09 - 0,15

Povrchová drsnost høídele Ra mm 0.2 - 0.8

Tvrdost høídele HB >

- dynamické 100 

mazání tukem

 mazání tukem 2.8

 mazání tukem

350

válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou špatné

Mazání technologickou 
špatné

kapalinou 

špatné

Obrábìná bronzová
pouzdra dle ISO 4379

válcová pouzdra pøírubová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz nevhodné

Mazání olejem dobré

Mazání tukem dobré

Mazání vodou nevhodné

Mazání technologickou 
omezené

kapalinou 

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 120

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 2.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +150/+250max

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - 0.06 - 0.15

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.8

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 40

- mazání tukem

- mazání tukem 2.8

- mazání tukem/olejem

- mazání tukem

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

TMMBZ-B09

válcová pouzdra

Mazání

Samomazný provoz nevhodné

Mazání olejem vhodné

Mazání tukem dobré

Mazání vodou nevhodné

Mazání technologickou 
omezené

kapalinou 

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 120

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 2.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +150max

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - 0.06 - 0.15

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.8

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 40

- mazání tukem

- mazání tukem 2.8

- mazání tukem

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

TMLD
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EXALIGN  TM Samostøe-
dící ložisková tìlesa

Složení a struktura

tìleso: litina

sférické pouzdro: litina 

nekorozn  a korozi odolná øešení í

Pøehled výrobkù

Složení a struktura

UNI  TM Samostøedící 
ložisková tìlesa

tìleso: GGG40

sférické pouzdro: 16MnCr5

korozi odolné materiály možné

Oblasti použití

! ! zlepšené mazání – těsnění zamezuje 
integrovaným těsněním pro mazané        úniku maziva, které zůstává v pacovním 
aplikace prostoru ložiska

! ! nízké požadavky na zástavbový proctor
s tuhým mazivem ! nenáročné na skladování

! integrované těsnění zamezuje ! pro všechny standartní druhy mazacích 
kontaminaci vnějšími nečistotami tuků

! výrazně prodloužená životnost po ! optimální výkon u relativně velkých 
počátečním namazání zatážení a nízkých rychlostí

perforovaný otěruvzdorný materiál s 

otvory slouží pro zásobu tuku nebo pasty

strojírenství:

manipulační a zvedací zařízení, hydraulické válce, pneumatická zařízení, lékařské 
vybavení, textilní stroje, zemědělské stroje, apod.

Sortiment

na pøání:

válcová pouzdra a nestandartní díly

CuSn8

8% Sn

<0,05% P

zbytek Cu

TMLDD

Monometalický material
CuSn8 s otvory pro zásobu maziva + 
těsnění pro dlouhodobou zásobu maziva

Složení a struktura

Vlastnosti

Oblasti použití

Oblasti použití

strojírenství:

vìtrné elektrárny, umývárny aut, èistící stroje, bubnové stroje, hoblovací stroje, manipulaèní

systémy, pro kladky dopravníkù, tiskaøské stroje, topná a ventilaèní zaøízení, kladkostroje,

jeøáby, textilní stroje, pekaøské stroje, námoøní vybavení

strojírenství:

vìtrné elektrárny, umývárny aut, èistící stroje, bubnové stroje, hoblovací stroje, manipulaèní

systémy, pro kladky dopravníkù, tiskaøské stroje, topná a ventilaèní zaøízení, kladkostroje,

jeøáby, textilní stroje, pekaøské stroje, námoøní vybavení

Sortiment

Sortiment

na pøání:

zakázková výroba

na pøání:

zakázková výroba

Vlastnosti

Vlastnosti

! !pøizpùsobivá ložiska pro vyrovnávání pouzdro je pojištìno proti deformaci

nepøesností ! dle výbìru tìlesa, sférického a kluzného
!  pouzdra, je možno jednoduše použít u

velká zatížení nejnároènìjších øešení

! !samostøedící sférické vlastnosti zamezují použitelné pro široké spektrum kluzných

hranová zatížení na ložiska pouzder GGB

! pøizpùsobivost do 5°

víceúèelová pøírubová nebo patní ložiska 

! !pøizpùsobivá ložiska pro vyrovnávání pouzdro je pojištìno proti deformaci

nepøesností ! dle výbìru tìlesa, sférického a kluzného
!  pouzdra, je možno jednoduše použít u

velká zatížení nejnároènìjších øešení

! !samostøedící sférické vlastnosti zamezují použitelné pro široké spektrum kluzných

hranová zatížení na ložiska pouzder GGB

! pøizpùsobivost do 5°

víceúèelová pøírubová nebo patní ložiska 

otvory slouží pro zásobu tuku nebo pasty s

víceúèelová pøírubová nebo patní ložiska pro

víceúèelová pøírubová nebo patní ložiska pro
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Maximální radiální
zatížení

Typ PB
stojan se 2 otvory

Typ FL / DF
pø ruba se 4 / 2 otvoryí

 Velikost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PB stojanové ložiskové tìleso DF pø rubové ložiskové tìleso íFL pø rubové ložiskové tìleso í

EXALIGN  TM Samostøe-
dící ložisková tìlesa

Maximální radiální zatížení

Vnitøní Ø 
pouzdraVelikost max. zatížení v

tlaku [N] (tìleso)
max. zatížení v
tlaku [N] (šroub)

max. smykové
zatížení [N] (šroub)

1

2

3

4

5

28 - 40 30000 15000 1500

45 - 60 50000 25000 2500

65 - 80 90000 45000 4500

85 - 100 125000 62500 6000

1

2

3

4

5

10 - 25 20000 10000 1000

Hodnoty pro ložisková tìlesa UNI jsou platné pro šrouby 12.9 (DIN EN 20898, èást 1), když napìtí 
tìlesa pøekroèí pøípustné napìtí upínacích šroubù.

UNI  TM Samostøedící 
ložisková tìlesa

 

10 - 15 4250 3750

20 - 25 7700 5900

30 9500 8000

35 - 40 17000 11000

45 23000 12000

50 25000 14500

55 - 60 30000 16000

70 - 75 38000 17000

80 - 85 45500 27000

90 - 100 74500 30500

Velikost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vnitøní Ø pouzdra max. radiální zatížení [N] max. radiální zatížení [N]

Mazání

Samomazný provoz nevhodné

Mazání olejem vhodné

Mazání tukem dobré

Mazání vodou nevhodné

Mazání technologickou 
omezené

kapalinou 

Technické údaje Jednotka Hodnota
Pøípustné zatížení p - statické 120

MPa

Pøípustná kluzná rychlost v  m/s 2.5

Max. pv faktor MPa x m/s

Maximální teplota T °C +150max

Minimální teplota T °C - 40min

Souèinitel tøení f  - 0.06 - 0.15

Povrchová drsnost høídele Ra mm £ 0.8

Tvrdost høídele - bìžná životnost >200
HB

- dynamické 40

- mazání tukem

- mazání tukem 2.8

- mazání tukem

- prodloužená životnost >2000 hodin >350

válcová pouzdra

TMLDD
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Pøehled výrobkù

Složení a struktura

MINI  TM Samostøedící 
ložisková tìlesa

tìleso: AlMgSi12

sférické pouzdro: 9SMn28K

nerez ocel a další materiály možné

Oblasti použití

strojírenství:

vìtrné elektrárny, umývárny aut, èistící stroje, bubnové stroje, hoblovací stroje, manipulaèní

systémy, pro kladky dopravníkù, tiskaøské stroje, topná a ventilaèní zaøízení, kladkostroje,

jeøáby, textilní stroje, pekaøské stroje, námoøní vybavení

Sortiment

na pøání:

zakázková výroba

Vlastnosti

Pøípustné hodnoty zatížení pro ložisková tìlesa MINI jsou definována napìtím tìlesa nebo napìtím 
upínacích šroubù (prùmìr 6 mm) a smìrem zatížení.

Maximální radiální zatížení

Vnitøní Ø 
pouzdraVelikost max. zatížení v

tlaku [N] (tìleso)
max. zatížení v
tlaku [N] (šroub)

max. smykové
zatížení [N] (šroub)

8 - 15 10000 5000 5000

! !pøizpùsobivá ložiska pro vyrovnávání pouzdro je pojištìno proti deformaci

nepøesností ! dle výbìru tìlesa, sférického a kluzného
!  pouzdra, je možno jednoduše použít u

velká zatížení nejnároènìjších øešení

! !samostøedící sférické vlastnosti zamezují použitelné pro široké spektrum kluzných

hranová zatížení na ložiska pouzder GGB

! pøizpùsobivost do 5°

víceúèelová pøírubová nebo patní ložiska víceúèelová pøírubová nebo patní ložiska pro
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Technická data

Použití:

Název projektu / è.: 

Požadovaný poèet kusù: nová konstrukce stávající konstrukce

nestandartní díl 
(viz výkres)

Typ ložiska:

B

D
i

D
o

válcové 
pouzdro

ST

D
o

D
i

axiální podlo kaž

S
S

W

L

kluzná deska

B
Bfl

D
i

D
o

D
fl

pøírubové 
pouzdro

Zákazník

firma

fax: e-mail:

ulice

PSÈ / mìsto

pracovník / funkce

tel:

datum / podpis

Kontaktní materiál

Oznaèení materiálu

Tvrdost HB

Drsnost povrchu  Ra [mm]

Rozmìry [mm]

Vnitøní prùmìr  Di

Vnìjší prùmìr  Do

Délka pouzdra  B

Prùmìr pøíruby  Dfl

Tlouštka pøíruby  Bfl

Tlouštka podložky  ST

Délka kluzné desky  L

Šíøka kluzné desky  W

Tlouštka kluzné desky  SS Pracovní prostøedí

Teplota okolí 

Vnìjší vlivy a kontaktní 
media (prach, zvíøený písek, che-
mické látky, horká pára, dopravovaný 
substrát atp.)

Ložiskové tìleso

s dobrou tepelnou vodivostí

izolované èi nekovové se špatnou 
tepelnou vodivostí

Støídavý provoz ve vodì a na vzduchu

T [°C]amb

Provoz / životnost

Trvalý provoz

Pøerušovaný provoz

Doba provozu za den [hod]

Provozní dny za rok

Požadovaná 
životnost [hod èi km]

Požadavky na mazání

Provoz bez  mazání

S poèáteèní náplní 
bez domazávání

Mazání (olej, tuk)

Mazání provozní kapalinou

Hydrodynamické mazání

Pohyb

rotaèní 
otáèky n [1/min]
èi kluzná rychlost v [m/s]

lineární 
délka zdvihu L [mm]S 

poèet zdvihù [1/min]

kývavý 
úhel j [°]
frekvence f [1/min]

høídel se otáèí, ložisko stojí

høídel stojí, ložisko se otáèí 

Požadavek na uložení a tolerance

Høídel (GGB standart f7, h7-h8, 

popø.dle údajù v katalogu)

jiná požadovaná toleranèní 
tøída:

Tìleso (GGB standart H7)

jiná požadovaná toleranèní 
tøída:

Zatížení

radiální zatí ení F
- statické [N]
- dynamické [N]

axiální zatížení F
- statické [N]
- dynamické [N]

Mìrné zatížení p
- radiální [MPa]
- axiální [MPa]

ž

,

,

,

Údaje pro urèení kluzného materiálu BGG
BEARING TECHNOLOGY
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Prohlášení o obsahu olova v produktech GGB - zajištění souladu s legislativou EU

Od 1. července 2006 je zakázáno dle směrnice 2002/95/EG zvláštní ustanovení mohou být pouzdra ložisek a kluzná 

(směrnice RoHS, omezení použití určitých škodlivých látek v pouzdra obsahující olovo uváděna na trh do 1. července 2008. 

elektrických a elektronických zařízeních) na trh dodávat Tato obecná výjimka tedy vypršela 1. července 2008. Maximální 

výrobky, které obsahují olovo, rtuť, kadmium, šestimocný hodnoty koncentrace 0,1% hmotnosti homogenního materiálu 

chrom, polybromované bifenyly (PBB) nebo bromované pro olovo, rtuť a šestimocný chrom jsou přípustné.

difenylethery (PBDE). Některé aplikace zmíněné v dodatku ke Všechny produkty GGB uvedené v této brožuře s vyjímkou 
směrnici RoHS jsou vyňaty. Maximální hodnoty koncentrace produktů DU, DUB, DB, SY a SP vyhovují směrnicím  
0,01% hmotnosti homogenního materiálu pro kadmium a 0,1% 2002/95/EC (směrnice RoHS) a 2000/53/EC (směrnice o konci 
hmotnosti homogenního materiálu pro olovo, rtuť, šestimocný životnosti vozidel).
chrom, PBB a PBDE jsou přípustné.

Všechny produkty vyrobené společností GGB rovněž splňují 
Podle směrnice 2000/53/EC o konci životnosti vozidel je od  1. nařízení REACH (EC) č.1 907/2006 z 18. prosince 2006.
července 2003 zakázáno na trh dodávat výrobky, které obsahují 

olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom. S ohledem na 

Informace o výrobcích

GGB zaruèuje, že výrobky popsané v této publikaci nemají Veškeré obchody s firmou GGB se øídí všeobecnými 

žádné výrobní a materiálové vady. Údaje zde uvedené jsou obchodními a dodacími podmínkami GGB, které jsou uvedeny 

informativního charakteru a mají být nápomocny k posouzení a na formuláøích nabídek a potvrzení objednávek a které jsou 

výbìru vhodného materiálu pro zamýšlený úèel. Vycházejí z rovnìž k dispozici na vyžádání.

poznatkù vlastního výzkumu a z veøejnì publikovaných Výrobky GGB jsou pøedmìtem stálého vývoje a GGB si 
odborných materiálù. vyhrazuje právo provádìt zmìny technických èi konstrukèních 

Pokud není písemnì potvrzeno, GGB nepøebírá záruku za parametrù tìchto výrobkù, jakož i jiných údajù uvedených v této 

vhodnost zde uvedených výrobkù pro jakýkoli speciální úèel èi publikaci bez pøedchozího upozornìní.

provozní podmínky, navzdory skuteènosti, že takový pøípad se 

zdá být v souladu s údaji v této publikaci. GGB nepøebírá 

odpovìdnost za jakékoli škody èi ztráty, které mohou pøímo èi 
Vydání 2010, èeská verze.nepøímo vzniknout použitím popsaných výrobkù.

TM TM ®DU , DU B, DP4 , DP31 , DX , DX 10, 
TM TM TM TM TM TM TM TM TM TMHX , SY , SP , DS , EP ,  EP12 , EP22 , EP43 , EP44 , EP63 , 

TM TM TM TM TM TM®EP64 , EP73 , EP79 , Glacetal KA , Multilube , Multifil , DB , 
TM TM TM TM TM® ®GAR-MAX , HSG , GAR-FIL , MLG , HPF , HPM , SBC , 
TM TM TM TM TM®MEGALIFE , UNI  ,MINI , Sical 3 , Sical 3D , Sical 6  

registrované obchodní známky GGB

TM TM TMB09 , LD , LDD  

TMEXALIGN  je produkt Cryptic Arvis Ltd., Leicester, Spojené království

©2010 GGB. Všechna práva vyhrazena.

TM TM TM® ® ®DP4B , DP10 , DP11 , 

jsou 

jsou produkty společnosti Wieland-Werke AG, Německo

11/10


	PP_CZ10_01
	PP_CZ10_02
	PP_CZ10_03
	PP_CZ10_04
	PP_CZ10_05
	PP_CZ10_06
	PP_CZ10_07
	PP_CZ10_09
	PP_CZ10_10
	PP_CZ10_11
	PP_CZ10_12
	PP_CZ10_13
	PP_CZ10_14
	PP_CZ10_15
	PP_CZ10_16
	PP_CZ10_17
	PP_CZ10_18
	PP_CZ10_19
	PP_CZ10_20
	PP_CZ10_21
	PP_CZ10_22
	PP_CZ10_23
	PP_CZ10_24
	PP_CZ10_25
	PP_CZ10_26
	PP_CZ10_27
	PP_CZ10_28
	PP_CZ10_29
	PP_CZ10_30
	PP_CZ10_31
	PP_CZ10_32
	PP_CZ10_33
	PP_CZ10_34
	PP_CZ10_35
	PP_CZ10_36
	PP_CZ10_37
	PP_CZ10_38
	PP_CZ10_39



