EO-2, ez a név jelzi azt a lágytömítéses csavarzatrendszert, amely a legelterjedtebb a piacon.
A Parker EO-2, szemben minden más DIN-csavarzattal, az alábbi meggy z el nyökkel bír:
NAGYFOKÚ HASZNÁLHATÓSÁGI
RUGALMASSÁG
Használható minden cs falvastagsághoz.
Használható sz kös beépítési viszonyok között is.
Eredményes tömít hatás.
Különböz anyagkombinációi vannak.
Segédberendezés nélkül, egyb l beszerel
het .
ÚJDONSÁG: kompakt sorozat, kisebb
helyfelhasználás.
HATÁSOS SEGÉDESZKÖZ
FELHASZNÁLÁS

EGYSZER HASZNÁLAT
Funkcióanya
Csak 1 darabból áll ( = az anya + a vágó
gy r + a rávulkanizált tömítéses tömít
gy r
(támasztógy r ) egy egységet
alkot).
Nem lehet összekeverni az egyes alkotórészeket más méret ekkel, mivel a vágó- és
a tömít gy r az anyában úgy helyezkedik
el, hogy nem tud elveszni, kiesni.
A tömít gy r re (támasztógy r re) van
rávulkanizálva maga a tömít ajak.

Nincs szerszám elhasználódás, kopás,
mivel a funkcióanyában lev támasztógy r egyben egy keményített szerel kúp
is!
Rövid a szerelési id .
A beszerelni kívánt csavarzatok darabszámától függ en igény esetén több fajta
segédeszköz, szerel gép közül is lehet
választani.
Maguk a segédeszközök kedvez ár- /
teljesítmény arányúak.

ABSZOLÚT TÖMÍTETTSÉG

NAGYFOKÚ ALKALMAZHATÓSÁGI
RUGALMASSÁG

Az EO-2 csavarzatok érzéketlenek a vibrációk és a nyomáslökésekkel szemben. Ez a tulajdonság - az egyedülálló szerkezeti felépítéssel együtt - gondoskodik arról, hogy az a
folyadékrendszer, ahol alkalmazzák, teljesen
szivárgásmentes legyen.

Az EO-2 használható minden
cs falvastagsághoz.
Használható sz kös beépítési körülmények között is.
Különböz anyagkombinációi vannak
acél-, rozsdamentes acél- és m anyag
csövek számára.
Segédberendezés nélkül, egyb l beszerelhet .
Problémamentesen kicserélhet a tömít
gy r je.
Többször, tökéletesen újraszerelhet .
A tömít gy r rávulkanizált tömít ajka kiegyenlít minden rendszer pontatlanságot.

Emiatt:
Csökken az olajfelhasználás.
Fokozódik a környezetvédelem, hiszen
nincs olajszivárgás.
Fokozódik a gazdaságosság a hibalehet
ségek, az állásid k csökkenése miatt.
Nagyfokú biztonságot nyújt mind az emberek, mind a gépek számára.

1.

EGYEDÜLÁLLÓ SZERKEZETI
TULAJDONSÁGOK
Rugalmas tömít elem
A rugalmas tömít elem a csavarzat tömít kúpjának bels részén található, ahol lezárja az
egyetlen szivárgási utat. A tömít ajak er s öszszeprésel dése miatt kiváló a finom tömítettség,
még er s dinamikus igénybevételek esetén is.
A különleges tömít ajak-geometria kialakítás
miatt a rendszernyomás ráadásul még fokozza is
a tömít hatást. Ez teszi az EO-2-t vibráció- és
nyomáslökés érzéketlenné. Nincs szükség
utánhúzásra.

rávulkanizált
tömít ajkak

vágógy r

Fémes támasztó
rész

Funkcióanya

Támasztógy r

Szerelés

A vágó- és a tömít (támasztó) gy r k az anyában
úgy helyezkednek el, hogy nem tudnak elveszni,
kiesni.

Géppel
Satupadon
Rögtön a gépen.

Egyszer en kezelhet .
Nem lehet összekeverni az egyes alkotóré
szeket más méret ekkel, mivel a támasztóés a tömít gy r az anyában helyezkedik el.
Kisebb a raktárkészlet.
A funkcióanya ken rétegezésével kifogástalan szárazszerelés érhet el. A ken réteg
optimalizálásával jelent sen lecsökken a
meghúzási nyomaték.

A szerelés ellen rzése
A szerelés ellen rzése egyszer és egyértelm a hézag ellen rzése révén (lásd az
ábrát). A maximális bevágási mélység el re
adódik a csavarzat kialakításból.

Készre szerelés
Miután kulccsal meg lett húzva a funkcióanya, a
csatlakozást 1/6 és ¼ közötti fordulattal még meg
kell húzni, hogy biztosítva legyen a készre szerelés.

A funkcióanya meghúzása el tt és után

SÚRLÓDÁSMENTES EO-2 SOROZATSZERELÉS
Sorozatszereléshez az alábbi szerel gépeket ajánljuk:
EOMAT II, EOMAT III/A vagy az EO-KARRYMAT.
Ezek a berendezések rövid szerelési id t és egy kedvez ár- / teljesítmény arányt biztosítanak.
2.

  
Ez a Parker-nál azt jelenti, hogy: lágytömítés mindenhol!
Rugalmas tömítések (ED) a becsavarható csatlakozóknál, mint tömít alátét.
WH-KDS típusú (fémházas rugalmas tömít alátétes) átereszcsavaros csavarzatok.
EO-2
Tömít kúpok
DKO (rugalmas tömítéssel ellátott tömít kúpos) hidraulikatöml szerelvények + Parker
Compact hidraulika töml k.

EO-2
Egy csavarzat kit n referenciákkal!
Az EO-2-t 1993 óta több milliószor és sokoldalúan használják többek között,
például az alábbi területeken:
Acélm vek
Állati eledelgyártás
Alumíniumgyárak
Autógyártás
Betonszivattyúk
Cementgyárak
Csokoládégyárak
Élelmiszergyártás
Emel gép gyártók
Építési munkagépek
Forgó daruk
Forgóállványok
Fúrógépek
Hajók
Hajtástechnika
Hidraulika rendszerek
Hidraulikus prések
Hidraulikus tápegységek
Kétélt harci járm vek
Kommunális járm vek
Konténer daruk
Kotrógépek
Krémfagylalt gyártás
Külszíni bányák

H-7623 Pécs, Megyeri út 26.
Tel./Fax: 72/326-665, Tel: 72/215-190, 72/510-726, -727
Mobil: 20/9326-665
E-mail: hidro-mobil@hidro-mobil.hu
www.hidro-www.hidro-mobil.hu

Lemezmegmunkáló gépek
Megmunkálóközpontok
Mez gazdasági berendezések
Mobil daruk
M anyag fröccsönt gépek
Ömlesztettáru-vasútikocsik
(vagonok)
Páncélkocsik
Papíripari gépek
Pralinégyártás1
Repül gép szimulátorok
Repül téri járm vek
Szállítástechnika
Szállító pályák
Széler m vek
Szerszámgépek
Targoncák
Tengeralattjárók és egyéb katonai
eszközök
Tengerparti (offshore) felszerelések
Turbinák / Hulladékéget k
Üregel - /húzómarógépek
Vasutak
Víz alatti szerszámok

