
 

CRB 
 رولبرینگبرای 

 )ساچمه مخروطی(
 برای بلبرینگ
 )ساچمه کروی(

 سرعت

 فوق العاده باال 700,000 - 

 بسیار باال 700,000 - 

 باال 500,000 210000 270000

 متوسط 300,000 210000 270000

 آرام 100,000 75000 75000

 بسیار آرام - 30000 30000

 

مقاومت 

 رطوبت

 گریسکد  موارد استفاده محدودیت ها

 سرعت

 

  حرارت حرارت

  کمترین بیشترین

 LGMT هواکش های صنعتی نوار نقاله  .  موتورهای برقی کوچک . ادوات کشاورزی  .  چرخ خودروهای سبک . -30 120 متوسط عالی

 -30 120 متوسط مناسب
چرخ خودروهای سنگین.   شافت های عمودی . شافت پروانه ها. برینگ با کنس خارجی محرک. میلی متر. 100برینگ با قطر شافت بیش از 

 موتورهای برقی بزرگ.
LGMT 

 LGEP دستگاه های کاغذ سازی . سنگ شکن ها . لوکومتویها . دریچه سد . خطوط نورد فوالد . سرندها . جرثقیل ها و قرقره ها -20 110 آرام تا متوسط عالی
 LGWA چرخ خودرهای سبک و سنگین . ماشین های شست و شو . هواکش ها و موتورهای صنعتی -30 140 آرام تا متوسط عالی
 LGFP دستگاه های پخت نان و غذا و بسته بندی و پرکن بطری و برینگ های حامل -20 110 متوسط عالی

 LGGB ماشین آالت جنگلداری و کشاورزی -40 90 آرام تا متوسط مناسب
 LGBB پره های توربین های بادی و هواپیما -40 120 بسیار آرام عالی

 LGLT دستگاه های ریسندگی و پارچه بافی . ابزارآالت پزشکی و دندان پزشکی . یاالقان های لغزشی خطی .سیلندرهای چاپ -50 110 متوسط تا  باال مناسب
 LGWM بادی . ماشین آالت راه سازی.برف روبی .ساحلی . برینگ های ساچمه کروی تحت فشار             در دمای پایینشافت اصلی توربین های  -30 110 آرام تا متوسط عالی
 LGWM شافت اصلی توربین های بادی . ماشین آالت راه سازی.برف روبی .ساحلی . برینگ های ساچمه کروی تحت فشار              در دمای باال -40 110 آرام تا متوسط عالی
 LGEM خطوط نورد سنگین . سنگ شکن های فکی . ماشین آالت کاشت . چرخ دکل های باالبر . بازوی جرثقیل و چنگک ها -20 120 بسیار آرام عالی
 LGEV سرند هابریمگ ثابت مخازن گردان . ساچمه های تحت فشار روتور کوره ها و خشک کن ها . چرخ و فلک ها . آسیاب ها و  -10 120 بسیار آرام عالی

 -20 150 متوسط تا  باال عالی
درجه سانتی گراد . صنایع فوالد سازی  و یاتاقان  150ماشین آالت کاغذ سازی . ماشین های ریخته گری . برینگ های ساچمه کروی در دمای باالی 

 دکل های باالبر
LGHB 

 LGHP پمپ ها . یاتاقان ها در صنایع کاغذ سازی و خشک کن.برینگ کالچ ها . شافت عمودی ماشین آالت موتورها و هواکش های دور باال . واتر -40 150 متوسط تا  باال عالی
 LGET ادوات نانوایی و کوره . غلطک های کاغذسازی . خشک کن های  پارچه بافی . موتورهای برقی در دمای باال . پمپ های مکش -40 260 باال تا بسیار باال مناسب


