
Bearing Gard Core™
Ökad lagerlivslängd – längre mellan lagerbytena!

Bearing Gard Core™ levererar 
pålitligt skydd och förhindrar 
kontaminering av lagren. Lagren 
hålls renare och går längre.

Produktfördelar:
• Enkelt montage.

• Skyddar lager och smörjmedel mot 
 föroreningar.

• Vid stillestånd skyddar den interna 
 o-ringen mot inträngning av t.ex. 
 kondens eller ånga.

• Den interna o-ringen lyfter blixtsnabbt 
 vid start och slits inte. 

• Bearing Gard Core™ kan enkelt tas isär 
 om man önskar byta o-ring.

• Vid drift kastar labyrinten effektivt 
 tillbaka alla föroreningar och håller 
 smörjmedlet på plats.

• Bearing Gard Core™ hanterar såväl fett- 
 som oljesmörjning.

• Klarar axiella rörelser upp till 0,63 mm 
 och radiella rörelser upp till 0,13 mm 
 (TIR).

Material:
Rotor/stator: 
Brons

O-ringar: 
Som standard Viton. 
(Kan levereras med alternativa material)

Övrig data:
Max periferihastighet 30 m/s
Axel Ø 20-203 mm 
Motsvarar kraven för API 610
Motsvarar kraven för IEEE-841 (elmotorer)
IP66
ATEX godkänd

  II 2GD c
  I M2 c

Väldimensionerad uppsamlings-
kammare för föroreningar.

Föroreningar kanaliseras tillbaka 
mot atmosfären via den utvändiga 
dränageporten.

Smörjmedel kastas tillbaka in 
i lagerhuset via den invändiga 
dränageporten.

Intern o-ring förhindrar inläckage av 
t. ex. kondens eller ånga vid stillestånd.

Uppsamlingskammare 
för smörjmedel.

Dubbla o-ringar driver 
rotorn och ger säker 
avtätning längs axeln.
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Allt på detta blad är korrekt men skall betraktas och bedömas som generell information. Flowsys Technologies AB önskar alltid att ge fullständig produktinformation, men kan inte på detta blad ge fullständig information 
för alla möjliga applikationer. Köparen eller användaren har det slutliga ansvaret beträffande val av produktvariant, installation, drift och underhåll. Kontakta oss i tveksamma fall. Tack vare en hela tiden pågående produkt-
utveckling kan ovanstående information komma att ändras eller korrigeras utan avisering.


