
KOROZIVZDORNÉ LOŽISKOVÉ 
JEDNOTKY TIMKEN®  S KLUZNÝMI 
LOŽISKY POLY-ROUND®
PRODLUŽTE PROVOZUSCHOPNOST PROVOZU 
A ZVYŠTE BEZPEČNOST POTRAVIN.
Tento produkt byl konstruován tak, aby odolával korozi a nepotřeboval 
mazivo, a je proto ideální pro použití v aplikacích, pro které jsou zásadní 
hygiena a ochrana před kontaminací. Výrobci v potravinářském a nápojovém 
průmyslu se mohou spolehnout, že naše ložiskové jednotky prodlouží 
životnost ložisek a dobu provozuschopnosti zařízení, a především zvýší 
bezpečnost potravin. 

VYUŽIJTE SVOU INVESTICI NA MAXIMUM
Naše korozivzdorné ložiskové jednotky s kluznými ložisky Poly-Round® bez 
nutnosti mazání spolehlivě pracují a nepotřebují žádnou údržbu, čímž snižují 
celkové provozní náklady. 

VÝHODY PRODUKTU
»  Polymerové vložky 

»  Pojistná objímka hřídele AISI 316 se šrouby KleanCap®

»  Tělesa jsou k dispozici v provedení z nerezové oceli nebo polymeru 

(termoplastu) pro všechny způsoby montáže. 

»  Zaměnitelná se standardními ložisky od 20 mm do 50 mm nebo  

od 3/4 palce do 2 palců. 

»  Určena pro běžný provoz při teplotách od -40 °C do 93 °C (-40 °F až 200 °F) 

»  Bez nutnosti mazání

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN A NÁPOJŮ
»  Modulární pásové dopravníky

»  Čepy sklápěče

»  Horizontální směšovače

»  Chladicí přístroje 

»  Mrazáky

ZÍSKEJTE ŘEŠENÍ, KTERÁ:

Zvyšují spolehlivost
Naše ložiskové jednotky jsou konstruovány pro dlouhodobý 
výkon a jsou vhodné pro prostředí s vysokou kontaminací 
nebo vlhkostí.

Zvyšují bezpečnost potravin
Ložiskové jednotky s kluznými ložisky Poly-Round® jsou 
vyrobeny z korozivzdorných materiálů a pracují bez potřeby 
mazání. Jsou tak ideální pro pracoviště s HACCP, kde hrozí 
koroze nebo únik maziva.

Zvyšují vaši produktivitu
Vysoce výkonné produkty zvyšují efektivitu vašeho provozu. 
Naše ložiskové jednotky pomáhají snížit čas strávený 
prováděním údržby, mazáním a mytím.

Přizpůsobí se vaším aplikacím
Korozivzdorné ložiskové jednotky s kluznými ložisky  
Poly-Round jsou zaměnitelné s většinou standardních ložisek. 
Díky široké škále polymerových materiálů pro ložiska a typů 
jednotek vám můžeme nabídnout produkt, který bude 
odpovídat vašim požadavkům. Výběr správné konfigurace 
pro vaši aplikaci konzultujte se zástupcem společnosti 
Timken.
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Tým společnosti Timken používá své know-how ke zvyšování spolehlivosti a výkonu strojních zařízení v různých oblastech po celém světě.  
Naše společnost navrhuje, vyrábí a prodává ložiska, převodovky, automatizované mazací systémy, řemeny, brzdy, spojky, řetězy, lineární 
techniku a s tím související služby v oblasti přestaveb a servisu.

SORTIMENT VÝROBKŮ

NOMENKLATURA
TĚLESO

FLS

Typ tělesa
 P  Stojaté těleso
 FL  Přírubové se dvěma šrouby
 FB  Přírubové se třemi šrouby
 F  Přírubové se čtyřmi šrouby
 T  Napínací, široká drážka
 TB  Základna s vnitřním závitem

Materiál tělesa
 S Nerezová ocel
 PL  Termoplast

2LK
Průměrové řady
 2  Standardní použití

Poly-Round  
pojistná objímka 
 LK   DoubleLock®  

objímka se šrouby 
KleanCap®

Typ Typ tělesa

Nerezové těleso Polymerové (termoplastové) těleso

Řada vložek Řada vložek

204 205 206 207 208 209 210 204 205 206 207 208 209 210

Standardní  
tělesa
(S, PL)

Stojaté těleso (P)

Přírubové se dvěma šrouby (FL)

Přírubové se třemi šrouby (FB)

Přírubové se čtyřmi šrouby (F)

Napínací, široká drážka (T)

Základna s vnitřním závitem (TB)

Základna s vnitřním závitem, řada Y 
s palcovým závitem (TBY)

NA

Aktuální nabídka  
v produktových tabulkách katalogu.

Údaje o výrobcích, ceny a dostupnost  
vám sdělí obchodní zástupce.

Materiál ložiska 
 NA  Poly-Round® (šedý)

Tvarovaná vložka 
z nerezové oceli do 
montážního otvoru

Hygienická konstrukce s laserovým 
značením, pevnou základnou a 

hladkým povrchem pro maximální 
čistitelnost.

Antirotační čep

Polymerová vložka  
ložiska Poly-Round

AISI 316 
pojistná objímka z nerezové oceli

VLOŽKA

U4

Typ vložky Poly-Round 
 U4  Poly-Round pro použití s pojistnou objímkou

DÍRA

16
Kód průměru díry (palcový)  
 -8 nebo vyšší  průměr díry (in) = 

kód průměru díry/16

05

Kód průměru díry (metrický) 
 04 nebo vyšší   průměr díry (mm) =  

kód průměru díry x 5 

-




