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OPMÅLINGSSKEMA
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LÅSERING
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Virksomhed:  Kontaktperson:  

Adresse:  Telefon:  

Land: Fax: E-mail:

  Ordre      Forespørgsel    Antal:                 stk. Opmålt af:

Maskine og model: Maskine årgang: 

Serienummer:  Original reservedelsnr.:   

Aksel placering på maskinen:

DANISH

Maks:

Min:

Original diameter:

3.4 Hul str. 



Yderligere information: Kontakt Nord-Lock Group eller Expander System
www.expandersystem.com Expander System Sweden AB 
www.nord-lock.com Tlf: +46 (0)120-299 00  

OPMÅLINGSSKEMA

AKSEL MÅL

SMØRING

LÅSERING

3.0  Original aksel diameter. Diameteren er normalt en standard aksel diameter. Som en service  
hjælper Expander System gerne med at finde frem til en passende tolerance for applikationen.

3.1  Mål afstanden mellem den udvendige side af montageøjerne.  
Måle nøjagtigheden skal være +/- 1 mm (+/- 0,04”).

3.2  Mål diameteren på hullerne +/- 1 mm (+/- 0,04”).
3.4  Udfyld skemaet med originaldiameteren på montageøjerne (uden bøsninger hvis muligt).  

Hvis hullerne er mere end 1,5 mm (0,06”) udvidet så måles maks. og min. diameter på  
hullet. Måle nøjagtigheden skal være +/- 0,2 mm (+/- 0,008”).

3.5  Hvis der er forhindringer indenfor 100 mm (4”) fra ydersiden af de respektive montageøjer.  
Angiv type af forhindring (bevægelig, fast eller slange).

3.51 Hvis forhindringer angivet i 3.5. mål venligst afstanden mellem ydersiden af øjet og forhindringen.  
Måle nøjagtighed +/- 1 mm (0,04”).

5.0  Vis hvor smøring foregår
 A = Udvendig smøring
 B = Smøring gennem aksel (en udgang centreret I midten af akslen)
 C = Smøring gennem begge sider af akslen
5.1  Hvis B, vis fra hvilken side akslen er smurt.
5.2  Hvis C, mål afstanden til smøre udløb fra den udvendige kant af montageøjet.  

Måle nøjagtighed +/- 1 mm (+/- 0,04”).

6.0  Hvis der ikke er låsering så afkryds “Ingen låsering”. Hvis der er låsering vis på hvilken  
side ringen er placeret og fortsæt med 6.2, 6.3 og 6.5.

6.2  Mål låseringens indvendige diameter. Måle nøjagtighed +/- 0,5 mm (+/- 0,02”).
6.3  Mål låseringens udvendige diameter. Måle nøjagtighed +/-1 mm (+/- 0,04”).
6.5  Mål låseringens bredde. Måle nøjagtighed +/-1 mm (+/-0,04”).
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For stepped pins, please use the dimension sheet for stepped pins.
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