
 

HASSASİYETTE UZMANLIK 

Şirket  

■  Rulman pazar ı ,  geçt iğ imiz  y ı l larda iht iyaç,  kabul  ve  beklent i ler  dâhi l  her  aç ıdan büyük 

bir  değiş im gösterdi .  

■  Asya ve  öze l l ik le  de  Ç in’de basit  rulman çe l iğ i  imalat ından ,  modern CNC makineler inde 

kul lanı lanlara  kadar  uzanan geniş  b ir  ye lpazede  kal i te l i  tedar ik  s is temler ine  yönel ik  

büyük yere l  ta lep ve  iht iyaç lar  temel inde ,  

■  Skf ,  Fag/ İna,  M inebea,  T imken,  Ntn,  Nsk  gibi  tüm büyük imalatç ı  

f i rmalar ,  günümüzde ser i  üret imler in i  Asya’ya kaydırmışt ı r .   

■  Yukar ıda bel i r t i len tespit ler  doğrul tusunda,  günümüzde kul lanıc ı lar a  çoğunlukla  

ardında çok zay ı f  teknik  ve  tecrübe desteği  o lan ve  dolay ıs ıy la  da,  ka l i te  problemler ine  

bulunan ik inc i  kal i te  markalar  sat ı lmaktadır .   
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En modern imalat makineleri 

 

 

Taş l a m a  v e  H a s s a s  Yü z e y  İ ş l e me  

İmalat lar ımız ,  ikl imlendirme s istemler iy le  

donatı lmış  süper  temiz  b ir  ortamda 

yapı lmaktad ır   

Yüksek hassas iyete  sah ip rulmanlar ,  modern 

yeni  CNC makineler inde iş lenmektedir .  

■  Standart  ürünlerde dahi ,  to lerans sev iye ler i  

aza lt ı lmışt ı r .  

■  İmalat  ka l i tes in in  sürdürülmesi  ve  

tekrar lanabi lmesine yönel ik  m odern 

proses  kontro l  s i stemi.  

■  En iy i  ve  yüksek rulman performa nsının  

sağlanması  iç in ,  ru lman kanal lar ı  hassas  yüze y  

iş leme s is temler iy le  iş lenmektedir .  
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HASSASİYETTE UZMANLIK 

Kontrol  

Sabit  ve  tekrar lanabi l i r  ka l i tede ölçümler in  a l ınabi lmes i  iç in  

neredeyse fabr ikanın tamamı m odern metrolo j i  (ö lçme)  

b i l imine uygun şeki lde  ik l imlendir i lmişt i r .  

Standart  o larak,  AXPB imalat  süreçler inde daima  en düşük 

tolerans pay lar ıy la  ça l ı şmaktadır .  
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HASSASİYETTE UZMANLIK 

malzeme / demir dövme iş lemi  /  ıs ı l  iş lem  

■  İmalat lar ımızda,  sade ce sektöründe l ider  konumla olan en üst  ka l i te  

ru lman imalatç ı lar ına yönel ik  o larak  öze l  üret i len ul tra  temiz  ve  aş ı r ı  

y ıpranma kuvvet ler ine  karş ı  dayanık l ı  çe l ik  malzeme kul lanı lmaktadı r .  

■  Demir  dövme iş lemi  ve  halka  şek l inde hadde leme iş lemler i  en modern tes is lerde 
(Avrupa’daki  yardımcı  ş i rket ler )  yapı lmaktadı r .  

■  Tuz  banyosuyla  ser leşt i rme iş lemi,  ayr ıca  art ık  östeni t  sev iyesin i  % 2 

değer in in  a l t ına  düşür meye yönel ik  o larak,  s ı f ı r  a l t ı  i ş le mi  (soğuk iş lem)  

uygulanır .   

■ mater ia l  and process  control s  a lso for  the  most  demanding appl icat ions 

avai lable  
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Ham Ürün 

T am donanıml ı  CRB-R SL  T ip i  

Tam donanıml ı  C RB 

Makara  Ru lman 

AC BB- UL  T ip i  
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Tolerans azaltan  TRB Dört  Nokta Temasl ı  B i l ye l i  Rulman  

HASSASİYETTE UZMANLIK 

Gelecek nesi l  d iş l i  üni te ler  SRB,  W/Seals  mevcuttur  
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Dişsiz Asansör Çekme Makinesi 
- AXPB 

HASSASİYETTE UZMANLIK 

23024CA.W33.EL 

 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

4.2 120 180 46 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

1700/2200 310 515  

Özellikleri ve Avantajları 

Dişlisi olmayan ve mıknatıs özelliğini sürekli 

koruyan senkronize çekme makinesi rulmanları. 

Baştan aşağı hassas işlemeyle işlenmiş pirinç 

(sarı) rulman kafesi, özel kimyasal işlemle 

hafifçe dekore edilmiş ve yüzeyi açık renktedir.  

Simetrik rulman bilezikleri, iç bilezik iki 

desteklidir. Yorulmaya karşı güçlü özellikleri 

olan en üst kalite rulman çeliği imalatı. 

Genel sanayi standartlarından daha yüksek 

imalat hassasiyeti. Çalışma sırasında gürültü ve 

ısı yükselme seviyesi düşüktür. 

Dönen aksamların yüzeylerine, sertleştirme ve 

hassas yüzey işleme prosesleri uygulanmıştır ve 

rulmanın uzun ömürlü olmasını sağlamak üzere, 

düşük hızda ve ağır yük şartları altında dahi ince 

bir yağlama maddesi katmanı oluşmasını sağlar. 

 

www.axpb-bearing.com 
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Çimento Mikseri Redüktörü AXPB 
HASSASİYETTE UZMANLIK 

 

24122.X3 (INA F-801806) 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

7.67 110 180 82 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

1800/2400 888 1750  

Özellikleri ve Avantajları 

Özel çimento mikseri rulmanları. 6 derecelik 

açıya kadar hizalanan, genişleyen dış bilezik 

tasarımı. 

Genel sanayi standardından daha yüksek 

kalitede imalat işlemleriyle üretilen ve 

yorulmaya karşı güçlü özellikleri olan birinci 

kalite rulman çeliği. 

Dönen aksamların yüzeylerine, sertleştirme ve hassas 

yüzey işleme prosesleri uygulanmıştır ve rulmanın uzun 

ömürlü olmasını sağlamak üzere, düşük hızda ve ağır yük 

şartları altında dahi ince bir yağlama maddesi katmanı 

oluşmasını sağlar. 

Montajın kolayca yapılabilmesi için, rulman 

kafesinde mühendislik tasarımı bir plastik 

kullanılmıştır. Çalışma gürültü ve vibrasyon 

seviyeleri büyük ölçüde azaltılmış ve güvenilirliği 

arttırılmıştır.  

Sanayi standartlarından daha yüksek imalat 

hassasiyetiyle üretilmiştir. Çalışma sırasındaki 

gürültü ve ısınma seviyeleri düşüktür. Servis 

ömrü, 5 kattan daha fazladır. 
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A

Kömür Madenciliği Ekipmanları 
 AXFB 

       HASSASİYETTE UZMANLIK  

NNC 4918.VE.C3 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

1.35 90 125 35 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

2300 155 295  

 

Özellikleri ve Avantajları 

• Yüksek dinamik ve statik yük taşıma kapasitesi 

• Sökülebilir tipteki dış halka, rulmanın büyük 

radyal kuvvetlere ve eksenel yöndeki kuvvetlerin 

her ikisine de dayanmasını sağlar. 

• En iyi duruma getirilen kenar (ağız) tasarımı 

sayesinde, standart tasarımlara göre eksenel yük 

kapasitesi 2, 3 kat daha fazladır. 

• Yağlama işlemiş yüzeyden ve halka üzerindeki 

deliklerden uygulanabilmektedir. 

• Çalışma sıcaklığı -30°C dereceden, +120°C 

dereceye kadardır.  

• DIN 620’ye göre hassasiyet sınıfı PN’dir 

(Talep edildiğinde P6, P5 ve P4 sınıfları da 

sağlanmaktadır) 

www.axpb-bearing.com 
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İnşaat Makineleri AXFB 
      HASSASİYETTE UZMANLIK  

 

NNF 5011.A.2LS.VX 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

1.18 55 90 46 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

1900 1700 2200  

Özellikleri ve Avantajları 

• Yüksek dinamik ve statik yük taşıma kapasitesi 

• İç halka, rulmanın büyük radyal kuvvetlere 

dayanabilmesi için, montaj öncesinde bir kez 

çıkarılmış ve taşlanmıştır. 

• En iyi duruma getirilen kenar (ağız) tasarımı 

sayesinde, standart tasarımlara göre eksenel yük 

kapasitesi 2, 3 kat daha fazladır. 

• Bakım gerektirmeyen uygulamalara yönelik 

kapalı tasarım. 

• Çalışma sıcaklığı -30°C dereceden, +120°C 

dereceye kadardır. 

• Müşteri taleplerini karşılayacak şekilde, 

siparişe özel üretim de yapılmaktadır.  
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Air Conditioner Compressor 
 

AXPB 
HASSASİYETTE UZMANLIK 

NJ210.ETN 

 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

0.48 50 90 20 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

8500 48 51  

 

Özellikleri ve Avantajları 

• Otobüs klima kompresörü uygulamalarına 

yönelik, siparişe özel imalat yapıyoruz.  

• Üniversal tipte birbiriyle yerleri değiştirilebilir 

iç halka ve dış halka ve rulman kafesli üniteler. 

• En iyi duruma getirilen kenar (ağız) tasarımı 

sayesinde, standart tasarımlara göre eksenel yük 

kapasitesi 1.5 kat daha fazladır. 

• Yeni rulman kafesi malzemesi, daha büyük yük 

kapasitelerine uyacak ve özel ortamda çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

  

• Çalışma sıcaklığı -30°C dereceden, +120°C 

dereceye kadardır. 

• Müşteri taleplerini karşılayacak şekilde, 

siparişe özel üretim de yapılmaktadır. 
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■ Screw Air Compressor 
 

HASSASİYETTE UZMANLIK 

 

NU311.ETN7S 

 

D 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

7.8 55 120 29 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

5600 137 143  

Özellikleri ve Avantajları 

• Çift (İkiz) vidalı hava kompresörü 

uygulamalarına yönelik özel üretimdir. 

• Üniversal tipte birbiriyle yerleri değiştirilebilir 

iç halka ve dış halka ve rulman kafesli üniteler. 

• En iyi duruma getirilen kenar (ağız) tasarımı 

sayesinde, standart tasarımlara göre eksenel yük 

kapasitesi 1.5 kat daha fazladır. 

• Yeni rulman kafesi malzemesi, daha büyük yük 

kapasitelerine uyacak ve özel ortamda çalışacak 

şekilde tasarlanmıştır. 

• Yüksek hız talebine yönelik olarak, dahili 

toleransı P5’tir. 

• Çalışma sıcaklığı -30°C dereceden, +120°C 

dereceye kadardır. 

www.axpb-bearing.com 
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Screw Compressor AXPB 
     HASSASİYETTE UZMANLIK 

7308B.ETN.7SG 

 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

0.655 40 90 23 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

13000 46 75  

Özellikleri ve Avantajları 

Vidalı hava kompresörü uygulamalarına yönelik 

özel üretim rulmandır, yüksek hassasiyetli 

rulman imalat standartlarına göre üretilmiştir, 

üniversal eşleşme ve stresin eşit şekilde 

dağıtılmasını sağlar. 

Rulman kafesi, mühendislik tasarımı yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı plastikten yapılmıştır, bu 

sayede 160 °C derecedeki çalışma şartları altında 

uzun süre çalışabilmektedir, ayrıca aşınma ve 

yıpranmaya karşı yüksek dayanıklılığı sayesinde 

kompresör yağı, soğutma yağı ve amonyaklı 

soğutma ortamlarında dahi, mekanik kuvvetini 

koruyarak çalışabilmektedir. 

Vibrasyon ve gürültü seviyesi düşüktür ve uygun 

şartlar altında yüksek hızda çalışır. Yüksek 

güvenilirlik seviyesi ve uzun kullanım ömrü 

sağlar.  
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Screw Air Conditioner Compre AXPB 
HASSASİYETTE UZMANLIK 

QJ310NA.MPA.S 

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

1.35 50 110 27 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

6700 102 159  

Özellikleri ve Avantajları 

En uygun duruma getirilmiş oluk (yiv) profili 

ile kompresör uygulamalarına yönelik özel 

tasarım bu rulmanın gürültü seviyesi 

düşüktür, yüksek hızda çalışabilmektedir. 

Yüksek güvenilirlik seviyesi ve uzun kullanım 

ömrü sağlar. 

Yüksek eksenel kuvvete ve raydal ile eksenel 
yük bileşkesine dayanabilmektedir. 
 

Yüksek hızda çalışır, ısı yükselmesini düşük 

seviyede tutar, ölçü ve dönme hassasiyeti 

yüksektir. 

 

www.axpb-bearing.com 

doc00389920130419085146 

D1 

http://www.axpb-bearing.com/


Escalator Gearbox AXPB 
HASSASİYETTE UZMANLIK  

 

31309.Q4 

rm(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

0.96 45 100 25 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

4700 96.1 108  

Özellikleri ve Avantajları 

• Yürüyen merdiven dişli kutusu uygulamasına 

yönelik özel üretim bir rulmandır. 

• Üniversal tipte birbiriyle yerleri 

değiştirilebilir iç halka ve dış halka ve rulman 

tertibatlı ünite. 

d1 
• En iyi duruma getirilen kenar (ağız) tasarımı 

sayesinde, standart tasarımlara göre eksenel 

yük kapasitesi 1.5 kat daha fazladır. 

• Sessiz çalışan bu rulmanın hız vibrasyonu V3 

seviyesindedir. 

www.axpb-bearing.com 
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Rüzgar Tribünü Tahrik Dişlisi 

32032 

AXPB 
HASSASİYETTE UZMANLIK  

m(Kg) d (mm) D (mm) B (mm) 

7.8 160 240 51 

nG min-1) Cr(KN) Cor(KN)  

1900 420.3 740  

Özellikleri ve Avantajları 

• Rüzgar tribünü dişli kutusu uygulamasına 

yönelik özel üretim bir rulmandır. 

• Üniversal tipte birbiriyle yerleri 

değiştirilebilir iç halka ve dış halka ve rulman 

tertibatlı ünite. 

• En iyi duruma getirilen kenar (ağız) tasarımı 

sayesinde, standart tasarımlara göre eksenel 

yük kapasitesi 1.5 kat daha fazladır. 

• Rulman kanalının logaritmik eğri tasarımı, 

stres yoğunlaşmasını önler ve daha fazla yük 

kapasitesi sağlar ve bakım gerektirmez. 
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