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Nr. 3 HDS2 Smalle looprollen
Smalle looprollen zijn voorzien van enkelrijige kogellagers, levenslang gesmeerd en voorzien van nitrilafdichtingen ter voorkoming
van het binnendringen van vloeistoffen en vuil. Ze zijn geschikt voor montage op het loopvlak aan de achterzijde van een enkelzijdige
glijplaat of vlakke rail, zie het voorbeeld hieronder.

..HJR64 / 95

..HJR120/128...

..HJR150...

HRR58SW
HRN58SW

Smalle looprol
THRN / BHRN 58

Looprol
THRR58..

Smalle looprol
THRN / BHRN 58..

Vanwege de verschillende V-hoogtes van de lagers ( 18-21 van de HDS2 catalogus, afmeting D) dient een afstandsring gebruikt
te worden indien geen gebruik wordt gemaakt van maat 64 of 95 lagers of looprol equivalenten hiervan.
Door de afstandsring HRN58SW zal de bevestigingshoogte van de smalle looprol groter worden zodat het gebruikt kan worden in
combinatie met de THJR/BHJR 120 & 128 lagers.
De smalle looprol is niet geschikt voor gebruik met de grotere THJR/BHR 150 lagers. Wij adviseren dan de THRR58 looprol te
gebruiken met afstandsring HRR58SW.
Opmerking: De HRR58SW afstandsring is niet compatibel met de BHRR58 looprol. Daarom kunnen bij toepassing van de 150
lagers alleen de THRR58 looprollen met doorgaandgat gebruikt worden.

Formaat lager
Onderdeelnummer

.HJR64..

.HJR95..

.HJR120..

.HJR128..

.HJR150..

.HRN58..
.HRN58.. + HRN58SW
THRR58.. + HRR58SW

Formaat looprol
Onderdeelnummer

.HRR58..

.HRR89..

.HJR122..

.HRN58..
.HRN58.. + HRN58SW
THRR58.. + HRR58SW
= Compatibel

= Niet compatibel

.HJR144..
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De afbeeldingen hieronder tonen het geschikte gebruik aan van looprollen wanneer deze gebruikt worden in combinatie met
verschillende formaten lagers. Formaat THJR150 lager vereist het gebruik van THRR58 looprol.

THRN58C/ENS
+ HRN58SW

THRN58C/ENS

THRR58C/ENS..
+ HRR58SW

Ø30
Ø16

THJR120..

Ø30
Ø16

Ø16

THJR95..
THJR64..

19.20

..HSS25

..HSS25

THRN58..

22.50

10

Blindgat smalle looprol
HRN58C/ENS met afstandsring
HRN58SW

THRN58..

Doorgaandgat smalle looprol
THRN58C/ENS met afstandsring
HRN58SW

Afstandsring
HRN58SW

M10 zeskantige bout
(niet meegeleverd)
M10 ring volgens
DIN 7349 (meegeleverd)

Smalle looprol
BHRN58...
THJR128..

Afstandsring
HRN58SW

M10 lage
kopschroef
(meegeleverd)

THJR150..

Smalle looprol
THRN58...

Bout & ring
(meegeleverd)

..HSS33

..HSS33
HRR58SW

THRR58..
HRN58SW

HRR58SW

THRN58..

THRR58..

De afbeeldingen tonen doorgaandgat type THJR opstellingen. Dezelfde configuratie kan voor de BHJR versie toegepast worden met
de uitzondering van de BHJR150 en BHRR58 combinatie zoals is uitgelegd in de opmerking op 1.
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..HSS25

HRN58SW

THRN58..

3.50

Ref: Nr.3 HDS2 Smalle looprollen-01-NL

Doorgaandgat smalle looprol
THRN58C/ENS met afstandsring
HRN58SW

