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Any questions? Contact: 
Expander System Sweden 
Phone: +46 (0)120-299 00 
Expander System Americas 
Tel (bezpłatny): +1 888 935-3884

KARTA WYMIAROWA TRZPIEŃ PROSTY

WYMIAROWANIE SWORZNIA

SMAROWANIE

PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY
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Firma:  Osoba kontaktowa:  

Miasto:  Tel:  

Kraj: Fax: Email:

  Zamówienie       Zapytanie      Ilość:                 szt.          Zmierzone przez:

Model i marka urządzenia: Rok maszyny: 

Nr seryjny urządzenia: Numer oryginalnego trzpienia:  

Lokalizacja trzpienia na maszynie:
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Więcej informacji: 
www.expandersystem.com 
www.nord-lock.com

Skontaktuj się z najbliższym biurem Grupy Nord-Lock lub przedstawicielem  
Expander System w celu uzyskania wsparcia, lub zadzwoń:
Expander System Sweden Expander System Americas 
Tel: +46 (0)120-299 00 Tel (bezpłatny): +1 888 935-3884

KARTA WYMIAROWA TRZPIEŃ PROSTY

3.0 Oryginalna średnica trzpienia. Średnica to zazwyczaj standardowa średnica osi (trzpienia). Jako usługę,  
firma Expander System pomaga w doborze odpowiedniej tolerancji dla danego zastosowania.

3.1  Zmierz odległość pomiędzy krawędziami zewnętrznymi ucha montażowego.  
Dokładność pomiaru +/- 1 mm (+/- 0,04”).

3.2  Zmierz szerokość odpowiedniego ucha montażowego.  
Dokładność pomiaru : +/- 1 mm (+/- 0,04”).

3.4  Wypełnij pierwotne średnice otworów dla ucha montażowego (jeżeli trzeba, tuleje usunięte).  
Jeżeli otwory mają więcej niż 1.5 mm (0.06”) zużycia, zmierzyć średnice minimalne i maksymalne 
zużytych otworów. Dokładność pomiaru: +/- 0,2 mm (+/- 0,008”). 

3.5  Jeżeli występują przeszkody rzędu 100 mm (4”) od strony zewnętrznej odpowiedniego ucha,  
wskazać na ich rodzaj (ruchome, stałe, węże).  

3.51 Jeżeli  przeszkody są wskazane w 3.5, zmierzyć odległość pomiędzy odpowiednią krawędzią  
zewnętrzną ucha montażowego a przeszkodą. Dokładność pomiaru: +/- 1 mm (+/- 0,04”).

5.0  Zaznaczyć rozprowadzanie smaru na połączeniu obrotowym (sworzniu) (A, B, C).
5.1.  Jeżeli B, zaznaczyć od której strony smarowane jest połączenia obrotowe (sworzeń). 
5.2  2 Jeżeli C, zmierzyć odległość końcówki smarującej od odpowiedniej krawędzi ucha montażowego.  

Dokładność pomiaru: +/- 1 mm (+/- 0,04”).

Pierścień blokujący zazwyczaj jest punktowo przyspawany do widełek.
6.0  Jeśli nie ma pierścienia blokującego proszę zaznaczyć ‘’ Brak pierścienia blokującego’’.  

Jeśli jest, wskazać z której strony się znajduje oraz uzupełnić podpunkty 6.2, 6,3 oraz 6.5.
6.2  Zmierzyć średnicę wewnętrzną pierścienia blokującego. Dokładność pomiaru: +/- 0,5 mm (+/- 0,02”).
6.3  Zmierzyć średnicę zewnętrzną pierścienia blokującego. Dokładność pomiaru: +/- 1 mm (+/- 0,04”).
6.5    Zmierzyć szerokość pierścienia blokującego. Dokładność pomiaru: +/- 1 mm (+/- 0,04”).

Dla trzpieni schodkowych, proszę używać karty wymiarowej dla trzpieni schodkowych.
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PIERŚCIENIE BLOKUJĄCE

WYMIARY POŁĄCZENIA OBROTOWEGO

SMAROWANIE
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