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Ponúkame kompletný sortiment tesnení:

• manžety HALLITE
• piestne a piestnicové tesnenia HALLITE
• O - krúžky, kruhové šnúry
• USIT - krúžky
• hriadeľové tesnenia
• špeciálne tlakové guferá Carco
• vodiace pásy
• oporné krúžky
• sústružené tesnenia

Vyžiadajte si náš katalóg
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TESNENIA

• profily

• materiály

GUFERÁ 
V - KRÚŽKY
GUFERÁ    
V - KRÚŽKY



Guferá NBR (rozmery do vonkajšieho priemeru 600 mm)

WA 
základný typ                                 

WAS  
ochranná prachovka                 

WAO  
bez ťažnej pružiny

WAD  
dva tesniace brity 

WB
kovové puzdro

WBS 
ako WB, s prachovkou

WBO
bez ťažnej pružiny

WC 
kovové puzdro s výstužou

WCS
ako WC, s prachovkou 

Materiál Teplotná odolnosť Hlavné použite
NBR (nitril-butadién-kaučuk) - 30 do + 100°C  mazacie oleje a tuky na báze minerálnych   
  olejov, hydraulické oleje, tlakové kvapaliny  
  HFA, HFB, HFC, alifatické uhľovodíky, 
  silikónové oleje a tuky, voda do 80°C

VIA
základný typ

VIAS
s ochrannou prachovkou

VIAO
bez ťažnej pružiny

Guferá FPM 80 (rozmery do vonkajšieho priemeru 600 mm)

profil VA  (hriadeľ 3 - 2000 mm)
štandardné prevedenie

profil VE (hriadeľ 300 - 2 000 mm)  
zväčšený brit 

V - krúžky

Materiál Teplotná odolnosť Hlavné použite
FPM (viton) -20 do + 200 °C minerálne oleje a tuky, syntetické    
  oleje a tuky, alifatické, aromatické 
  uhľovodíky, pohonné látky, tlakové kvapaliny  
  HFD, organické rozpúšťadlá

profil VS (hriadeľ 5 - 199 mm)
so zosilnenou zadnou stranou

profil VL (hriadeľ 110 - 900 mm)
pre malé zástavbové priestory

Materiál            Max. tlak (bar) Teplotná odolnosť Max. rýchlosť
NBR                                -  - 30 do + 180°C 40 m/s
FPM (viton) (podľa použitého materiálu  (podľa použitého materiálu 
 a ďalších podmienok) materiálu a ďalších podmienok)
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