
Cilt: 55 
Sayı: 650 Mühendis ve Makina 8

Yeni ürün

WRLF Rodless Silindir
Yataklı veya yataksız kompakt milsiz silindirler; basit montaj 
için optimize edilmiş, mekanik ve manyetik olarak basınca da-
yanıklı sistemlerde kullanılır.

WRLF rodless silindir, bir Hid-Tek ürünüdür.  WRLF silindirler  
iç bandı sayesinde iyi bir şekilde sızdırmazlığı sağlarken, pas-
lanmaz çelik dış bandı sayesinde de dış ortamdan kaynaklana-
bilecek  kirlenmelere karşı güvenilir bir koruma sağlamaktadır. 
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WRLF silindirin profilinin üst kısmında boydan boya 
kanal şeklinde boşluk vardır. Kuvvet, piston gövdesi-
ne bağlı yassı arabayla iletilir. Kuvvet aktarımı; Hava 
basıncı>piston alanı>piston gövdesi > yassı araba > yük 
> (iş parçası) şeklindedir.

WRLF silindirlerin öne çıkan özellikleri ise; Pistonun 
her iki tarafında eşit kuvvet ve kuvvet bağlantısı doğ-
rudan emniyetli tork iledir. %50 yerden tasarruf sağlar. 
Çabuk hızlanma ve yüksek piston hızı, kullanıcı tasa-
rımına uyum için esnek sistem ve yağlı yağsız hava ile 
çalışabilme özellikleri ile öne çıkmaktadır. 

Belirtilen sınırların aşılması durumunda ek şok emiciler 
gereklidir.

Hızları ≥1m/s vitondan fazla olan pistonlar için con-
talar tavsiye edilir. Hızları ≤ 0,1m/s (NBR), ≤ 0,2m/s 
(VITON) olan pistonlar için yağlama gereklidir. Maksi-
mum ömür süresi piston hızı 1m/s geçmeyecek şekilde 
olduğunda elde edilir.

TEKNİK VERİLER

Tasarım Milsiz silindir, çift etkili, direkt yük aktarımı

Piston Hareket Aralığı

φ 32-63 mm 1mm’e kadar artışlarla 100-5700 mm 
(isteğe bağlı uzun piston hareket aralığı)

Hava Bağlantısı (G 1/8“, G 1/4“, g3/8“)

Montaj Ücretsiz

Kuvvet + Moment Enerji ve süreler için bilgi alınız

Destek Kuvveti

Sıcaklık (-10°C bis +80°C) isteğe bağlı başka 
sıcaklıklar

Materyaller

Variller: Yüksek dayanıklı eloksallı alüminyum

Uç Kapakları: Yüksek dayanıklı eloksallı alüminyum

Piston aks: Yüksek dayanıklı eloksallı alüminyum

Contalar: Yağ geçirmez sentetik materyal 
(V<1M/s (NBR)(V> = 1m/s (VITON)

Keçe Şeritler: Paslanmaz çelik

Piston Kapağı Giydirilebilir sentetik materyal

Kaygan Kısımlar: Giydirilebilir sentetik materyal

Basınç Aralığı 0,5–8,0 bar

Araç Sıkıştırılmış hava filitre edilmiş

KUVVET VE MOMENTLER

Silindir Etki Kuvvet  (N) Tamponlama İzin Verilen 
Maks. Yük (N)

İzin Verilen Maks. 
Eğilme Momenti (NM) İzin Verilen Maks. Tork (NM)

6 Barda (mm) PLF PLF PLF

Ø Y F S L Ma Eksenel Mr 
Radyal Mv Merkezi

32 18 420 26 450 30 2 4,5
40 22 640 32 750 60 4 8,0
50 28 1000 32 1200 115 7 15,0
63 36 1550 40 1650 200 8 24,0


