
Chesterton® 33K är en patentsökt delad tätning som eliminerar det kostsamma behovet 
av att demontera utrustningen och samtidigt ökar tätningsförmågan för konventionella 
läpptätningar. Den innovativa delade konstruktionen hindrar yttre föroreningar från att 
tränga in i höljet och ger effektivare funktion för lager och växellådor.

33K-tätningarna tillverkas med hjälp av vår unika maskinbearbetning som eliminerar 
verktygskostnaderna i samband med måttändringar. Tätningen kan installeras i båda 
riktningarna så att användaren kan placera tätningsringarna på avstånd från en tidigare 
skadad axel.

Tätningen använder en kombination av tätningsmaterial där det sammansatta  
höljet tillverkas i polyuretan som bidrar med förspänning samt underlättar montage. 
Tätningsytan är tillverkad av för ändamålet framtaget PTFE-material.

 

SNABBT
  Delad design som eliminerar  

behovet av att demontera 
utrustningen

ENKELT
  Sammansatt design ger 

enkelt montering på 
utrustningen 

PÅLITLIG
  Högre prestanda 

än konventionella 
läpptätningar

n  Flexibel design,  
tätnings ringarna kan 
placeras på avstånd från  
en redan sliten axel

n  Finns med stora mått, ett 
kostnadseffektivt alternativ 
till demontering av 
utrustningen
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Vid beställning: 
Produktprofil:  __________________
Material:  ______________________
Axeldiameter (d):  _______________
Spårdiameter (D1):  ______________
Spårbredd (L): __________________

33K Skydd av lager och växellådor
Sammansatt delad tätning för skydd av lager och växellådor

SPECIFIKATIONER

Tätningsförmågan beror på en rad samverkande faktorer, bl.a. axelns hårdhet och ytjämnhet samt material, smörjning, temperatur och tryck.

 Material  
 (kombination) Storlekar Temperatur Hastighet Tryck  Rekommenderad Anliggningsyta 
 (adaptrar/tätningsringar) mm (tum) ˚C (˚F) m/s (ft/min) bar (psi) användning (Rockwell C)

 AWC800 Adaptrar (EU)

 AWC100 (PTFE) 25 till 673 85 12,7 0,07 Utmärkt för torrgods ≥45
 

 Polyimid (1 till 26.5) (185) (2500) (1) Utmärkt för låg viskositet

 AWC300 (PTFE) 25 till 673 85 12,7 0,07 Utmärkt för hög viskositet ≥55
 

 Moly och glas (1 till 26.5) (185) (2500) (1) Bra för torrgods och i vatten

 AWC400 (PTFE) 25 till 673 85 12,7 0,07 Utmärkt i vatten ≥55
 

 Kol och grafit (1 till 26.5) (185) (2500) (1) Bra för torrgods och låg viskositet

 AWC860 Adaptrar (EU)

 AWC100 (PTFE) 25 till 673 121 12,7 0,07 Utmärkt för torrgods ≥45
 

 Polyimid (1 till 26.5) (250) (2500) (1) Utmärkt för låg viskositet

 AWC300 (PTFE) 25 till 673 121 12,7 0,07 Utmärkt för hög viskositet ≥55
 

 Moly och glas (1 till 26.5) (250) (2500) (1) Bra för torrgods och i vatten

 AWC400 (PTFE) 25 till 673 121 12,7 0,07 Utmärkt i vatten ≥55
 

 Kol och grafit (1 till 26.5) (250) (2500) (1) Bra för torrgods och låg viskositet

PRODUKTPROFILER:

Engineered Polymer Solutions



G LO B A L A LÖ S N I N G A R, LO K A L S E R V I C E

Chesterton har uppfyllt kritiska behov hos en mångskiftande 
kundbas ända sedan företaget grundades 1884. Även idag 
kan Chestertons kunder förvänta sig effektiva lösningar  
som ökar utrustningens driftsäkerhet, optimerar energiför-
brukningen och ger tillgång till lokal teknisk support och 
service över hela världen.

Chestertons globala verksamhet omfattar bland annat:

n Anläggningsservice i över 100 länder

n Global tillverkning

n Mer än 500 internationella servicecenter och 
försäljnings kontor

n Över 1200 utbildade lokala servicespecialister  
och tekniker

Besök vår webbplats på  
www.chesterton.com

ISO-certifieringar finns på www.chesterton.com/corporate/iso
Tekniska data speglar resultaten av laboratorieprov och är endast avsedda att beskriva allmänna egenskaper.
A.W CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR, DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET ÄR BEGRÄNSAD TILL ERSÄTTNING AV 
PRODUKTEN. BILDERNA I DOKUMENTET ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ILLUSTRATIVA ELLER ESTETISKA ÄNDAMÅL OCH FÖRMEDLAR INTE ANVISNINGAR, RÅD ELLER INFORMATION OM SÄKERHET, HANTERING ELLER ANVÄNDNING FÖR PRODUKTER ELLER 
UTRUSTNING. LÄS RELEVANTA SÄKERHETSDATABLAD, PRODUKTDATABLAD OCH/ELLER PRODUKTETIKETTER FÖR INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING, HANTERING OCH AVYTTRING AV PRODUKTERNA ELLER KONTAKTA NÄRMASTE 
CHESTERTON-ÅTERFÖRSÄLJARE.
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