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KonstruktörsNytt

Obegränsad ringdiameter

Standard i ett stycke Ø105–1656 mm

Kundspecifika i ett stycke upp till Ø1800 mm

Lager från Ø13–150 mm som klarar upp  
till 50 kN/st radiellt och 17 kN/st axiellt

In-/utvändig kuggstångsprofil upp till modul 10

Ringar och lager finns i rostfritt stål

Självrensande lager

HDRT – Stora ringar med obegränsad diameter
Mekanex har sedan länge levererat ringar 

upp till 1800 mm i diameter tillverkade i 

ett stycke. Nu finns även möjligheten att 

få ringar med obegränsad diameter.

HDRT kan ses som ett som alternativ 

till kranslager.

Ringarna är uppbyggda av segment som 

fogas ihop med hjälp av bakomliggande stödsegment. 

De färdiga ringarna uppfyller mycket snäva toleranser  

med hög ytfinish och har V-spår som är slipade och  

härdade för maximal styrka. Standardsortiment består  

av svarvade ringar i ett stycke men också helt kund-

specifika ringar kan levereras. Ringarna går att få med  

integrerad och maskinbearbetad kuggstångsprofil, 

antingen in- eller utvändigt.

Lagrena är självrensande tack vare V-spårsprincipen 

vilket passar väl för svåra förhållanden. I vissa fall 

är det möjligt att använda systemet utan smörjning. 

Alla ringar och lager går att få i rostfritt utförande.



Vinkelväxlar

2–4 axlar

Utväxling 1:1 till 4:1

Rostfritt utförande

Vridmoment upp till 2419 Nm

Skenstyrningar

Då skruvdomkrafter är konstruerade  
för att ta upp axiella laster behövs i de flesta 
fall en skenstyrning som tar upp eventuella  
radiella krafter. Vi hjälper till med val och  
dimensionering av detta ur vårt breda  
sortiment av skenstyrningar.

Axlar

Upp till 6000 mm

Klämnav eller kilspår/stoppskruv

Klokoppling eller bälgkoppling

Aluminium eller stål

Rostfritt utförande

Skruvdomkrafter

Grundutförande och löpmutterutförande

Laster upp till 3500 kN

Trapetsskruv med 1–4 ingångar eller kulskruv

Många val på utväxling i snäckväxeln

Trapetsskruvar/axlar i rostfritt är möjligt

Med bälg eller spiralskydd för skydd av skruv

Motorfläns passande alla sorters motorer

Finns i flera olika utföranden

Specialanpassningar

Motorer

AC och DC

Encoder

Bromsmotor

Genomgående axel

155–3000 min-1

Skruvdomkrafter i lyftsystem
Skruvdomkrafter sammansatta i lyftsystem är ett enkelt och driftsäkert sätt att få en helt synkroniserad lyftrörelse.  

Mekanex erbjuder kompletta lyftsystem baserat på skruvdomkrafter i ett mycket stort antal variationer.  

Varje system dimensioneras efter din applikation. Lyftvikter från några 10-tals kg upp till hundratals ton är inga problem.  

Ifall inte standard räcker till så anpassas komponenterna efter dina speciella krav.  
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Utökat sortiment av rostfria kuggväxlar
HYDRO-MEC utökar sitt sortiment av rostfria kugg-

växlar i 1-stegs och 2-stegsutförande med en design 

som har flera olika montagemöjligheter. Växlarna är 

livstidssmorda och kan bestyckas med fot eller utgångs-

fläns. Ingången finns med axel eller hålaxel alternativt 

motorfläns-anpassad för IEC B14/B5 eller NEMA C. 

Trapetsstänger / 
ledarskruvar

Rostfri modell Storlek
Ing. varvtal 

min-1
Utg. varvtal 

min-1 Utväxlingar
Motoreffekt 

kW
Utg. vridmoment 

Nm

1-stegs kuggväxel
411I 1400  981–129 1,57–10,86 1,9–0,39  20–28

511I 1400  1077–133 1,30–10,50 4,0–1,10 40–110

2-stegs kuggväxel 
(koaxial)

442I 1400  398–22,6 3,52–61,88 3,5–0,34 80–160

452I 1400  388–23 3,61–60,90 6,3–0,66 95–300

Släta växelhus i rostfritt stål

Rostfri och robust lagrad utgångsaxel 

Snedskurna hjul, härdade och slipade

Standard tätningar Viton® (FPM)

1-stegs kuggväxel 2-stegs kuggväxel

Nyhet!

En trapetsstång kan användas som en ledarskruv, 

som stödmontage eller till fastspänningsarbeten. 

Trapetsskruvar är oftast självhämmande, då de har 

en förhållandevis låg verkningsgrad.

Om driftmiljön kräver en hög rostbeständighet så är 

en mutter av rödgods i kombination med en rostfri 

trapetsskruv ett mycket lämpligt val.

Mekanex lagerför både höger- och vänstergängade 

skruvar i stål (C35/C45) och i rostfritt syrafast stål 

(SS 2348) från 10 till 60 mm i diameter och i längder 

upp till 3 m. Vi lagerför också cylindriska muttrar 

med eller utan fläns i både stål och rödgods, samt sex-

kantsmuttrar i stål med dimensionerna 10 till 60 mm. 

Kundanpassade skruvar i ett stycke kan tillverkas i 

längder upp till 12 m och 430 mm i diameter. 


