
System
przesuwu liniowego 

prowadnicy „V”

Systemy zespo∏ów
liniowych wysy∏anych

w ciàgu 24 godzin

Prosty wybór,
proste zamówienie!



System Simple Select® firmy Hepco to 4 najpopularniejsze rozmiary prowadnic
dystansowanych z wózkami, które wysy∏ane sà w ciàgu 24 godzin! Wszystkie systemy
wyposa˝one sà w dwurz´dowe rolki oraz nak∏adki uszczelniajàce zapewniajàce
d∏ugie i niezawodne dzia∏anie. Naszym g∏ównym celem jest aby ciàgniona
na zimno i utwardzana na powierzchni „V” prowadnica dystansowana
zapewnia∏a dobrà dok∏adnoÊç oraz d∏ugà ˝ywotnoÊç nawet
w najbardziej nieprzyjaznym Êrodowisku.

Wybór prowadnicy nie mo˝e byç ∏atwiejszy:
wystarczy sprawdziç obcià˝enie jakie ma
przenosiç wózek, wspó∏czynnik obcià˝enia,
oraz czy wymiary wózka spe∏niajà
wymagania klienta.
(Widok systemów w skali
1:1 na stronie 6)
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Zalety

• Wybór spoÊród 4 najpopularniejszych wymiarów to wysy∏ka w ciàgu 24 godzin.

• Zastosowanie sprawdzonej technologii „V” - doskona∏ej przy du˝ych pr´dkoÊciach i krótkim suwie roboczym.

• Krótki czas instalacji ograniczony tylko do zamontowania prowadnicy.

• System mo˝e byç zamontowany do nieobrobionej powierzchni.

• System wszechstronny- idealny do zamontowania na profilach aluminiowych.

• Ciàgniona prowadnica umo˝liwia p∏ynny ruch przy niewielkim tarciu.

• Dwurz´dowe rolki zapewniajà d∏ugà i bezawaryjnà prac´.

• Zamontowane nak∏adki uszczelniajàce zabezpieczajà przed dostaniem si´ zanieczyszczeƒ oraz zapewniajà ciàg∏e

smarowanie rolek.

• Indukcyjnie utwardzona powierzchnia „V” prowadnicy zapewnia niskie zu˝ycie.

• Cicha praca.

Stalowa prowadnica dystansowana
• Prosta do zamontowania

• Odporna w ci´˝kich warunkach pracy powierzchnia V

Aluminiowa p∏yta wózka
• Powierzchnia montujàca posiadajàca 

6 dogodnie umiejscowionych otworów
monta˝owych

• Praktyczna p∏yta wózka do
zamontowania innych komponentów

Nak∏adki uszczelniajàce
• Zapewniajà sta∏e smarowanie

w trakcie pracy systemu

Dwurz´dowe rolki
• Zapewniajà maksymalnà

noÊnoÊç i trwa∏oÊç

ZaÊlepka
• Poprawia wyglàd

systemu

Wst´p 

Hepco
System przesuwu liniowego prowadnicy „V”
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Dane wymiarowe

Pe∏en zakres wymiarów dost´pny w naszym katalogu GV3

Rozmiar W B C J K L M N E F G

20 20 64 10 24.95 14 100 5 x 2 12.4 50 44 6 x M5

25 25 80 11.5 30.7 18 135 6 x 2.5 15.4 65 60 6 x M6

44 44 116 14.5 38.7 22.5 180 8 x 3 26.4 96 80 6 x M8

76 76 185 20 58.7 36.5 300 15 x 5 50.4 160 135 6 x M10

E

Otwory gwintowane do
monta˝u dodatkowych
elementów przez klienta

GPunkt odniesienia
wskazujàcy stron´
z zamontowanymi
rolkami koncentrycznymi
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Przy∏o˝one obcià˝enia 
NoÊnoÊç 
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Obliczenia dot. obcià˝eƒ i noÊnoÊci

=          +          +          +          +L1

L1(max)

L2

L2(max)

M
M(max)

Ms
Ms(max)

Mv
Mv(max)

M

L1

MS

L2
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Sk∏adniki zastosowane w Simple Select® zapewniajà d∏ugà i bezawaryjnà prac´ zarówno w czystym jak i nieprzy-
jaznym Êrodowisku. Do∏àczone nak∏adki os∏aniajàce dwurz´dowe rolki stanowià zbiorniczek na smar lub olej
oraz zabezpieczajà przed dostawaniem si´ zanieczyszczeƒ. W wi´kszoÊci przypadków jednorazowe nape∏nienie
smarem, jakie Hepco zapewnia starcza na ca∏y okres pracy systemu.

OkreÊlenie ˝ywotnoÊci
W wi´kszoÊci zastosowaƒ wózek jest obcià˝ony
centralnie si∏à L1. W tych przypadkach aby
otrzymaç wspó∏czynnik noÊnoÊci, wystarczy
po prostu podzieliç obcià˝enie L1 przez noÊnoÊç
wózka L1max okreÊlonà poni˝ej. Nast´pnie nale˝y
okreÊliç ˝ywotnoÊç z wykresu. Aby uwzgl´dniç
pozosta∏e obcià˝enia nale˝y skorzystaç z
poni˝szego wzoru. WartoÊç wspó∏czynnika
obcià˝enia nie powinna przekraczaç 1.

NoÊnoÊç

Rozmiar L1(N) L2(N) Ms(Nm) Mv(Nm) M(Nm)

20 435 685 4 19 12

25 800 1500 9 56 30

44 2800 4700 57 243 146

76 10000 10000 360 990 990

0 0.25 0.5 0.75 1.0

˚ywotnoÊç
(km)

Wspó∏czynnik noÊnoÊci

1,000,000

100,000

10,000

1,000

100

Wspó∏czynnik
noÊnoÊci =



20    1    –    1076

Dane szczegó∏owe do zamówieƒ
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Rozmiar
prowadnicy D∏ugoÊç prowadnicy w mm

20 266 356 536 716 896 1076 1256 1436 1616 1796 1976

25 266 356 536 716 896 1076 1256 1436 1616 1796 1976

44 266 356 536 716 896 1076 1256 1436 1616 1796 1976

76 – – 536 716 896 1076 1256 1436 1616 1796 1976

Dost´pne d∏ugoÊci prowadnic Simple Select® sà przedstawione w tabeli:

Rozmiary 20,25,44 Rozmiar 76

Pozosta∏e d∏ugoÊci sà dost´pne na ˝àdanie (Nie nale˝à do zakresu Simple Select®)

Rozmieszczenie otworów w prowadnicy

Przyk∏ad

WielkoÊç prowadnicy

Liczba wózków
D∏ugoÊç prowadnicy (mm)

W celu zamówienia – wystarczy okreÊliç wielkoÊç prowadnicy, liczb´ wózków oraz d∏ugoÊç
prowadnicy

Jednostki dostarczane sà z wózkami i sà gotowe do zamontowania.

Rozmiar M M1

20 4.5 8 x 4.1

25 5.5 10 x 5.1

44 7 11 x 6.1

Rozmiar M M1

76 14 20 x 12

43 90 180 88

M1 ø x g∏´bokoÊçM1 ø x g∏´bokoÊç

M

M
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Specyfikacje techniczne

Prowadnice „V”
Materia∏y i wykoƒczenia: Stal ∏o˝yskowa wysokow´glowa, AISI 52 100, utwardzona na powierzchniach „V” 

do 58-62 w skali Rokwella „C”. Dostarczane prowadnice sà czernione.

Rolki
PierÊcienie i kulki: Stal ∏o˝yskowa w´glowo-chromowa AISI 52 100  hartowana i odpuszczona.
Uszczelnienie: Blacha stalowa ocynkowana powierzchniowo, poza rozmiarem 18 który posiada

uszczelki z kauczuku nitrylowego
Koszyczek: Plastik
Trzpienie: Stal o du˝ej wytrzyma∏oÊci na rozciàganie= 695N/mm2. Czerniona
Temperatura pracy: -200C do +1200C

P∏yty wózków
Materia∏y: Stop aluminium o du˝ej wytrzyma∏oÊci
Wykoƒczenie: Anodyzowane na czarno

ZaÊlepki otworów w p∏ycie wózka i prowadnicy
Materia∏: Plastik

Nak∏adki uszczelniajàce

Materia∏y korpus: elastomer termoplastyczny
wk∏adki: odporny na udary plastik

Wycieraczki: filc
Temperatura pracy: -200C do +600C

Opór tarcia dla systemów prowadnic „V”
Aby okreÊliç opór tarcia nale˝y obliczyç:  0.02 x Obcià˝enie(N) + Opór tarcia nak∏adek uszczelniajàcych 
Opór nak∏adek uszczelniajàcych Rozmiar 20= 4N Rozmiar 44= 15N

Rozmiar 25= 7N Rozmiar 76= 28N

Zewn´trzne smarowanie
Nak∏adki uszczelniajàce sà dostarczane wraz ze smarem, dodatkowe smarowanie konieczne jest jedynie dla
du˝ej pr´dkoÊci lub przy du˝ej cz´stotliwoÊci cyklu roboczego. W przypadku ponownego nape∏niania smarem
odpowiedni jest smar NLGI o konsystencji Nr 2

Maksymalna pr´dkoÊç liniowa dla Prowadnic „V” i Rolek.
Smarowana prowadnica „V”  = 8 m/s

Specyfikacje materia∏owe mogà si´ zmieniç z powodów dotyczàcych technologii lub dost´pnoÊci materia∏ów.



Poglàdowy widok systemów w skali 1:1

Rozmiar 20

Rozmiar 25

Rozmiar 44

Rozmiar 76
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GV3 RTSHDS

HPS

HDLS

SL2 DLS Utilitrak

PDULoPro FB DTS

Dual-Vee SH MCS

Poprowadzimy Ci´ w przysz∏oÊç

KATALOG nr SS 01 PL © 2003 Hepco Slide Systems Ltd.

Kopiowanie ca∏oÊci lub cz´Êci bez zgody firmy Hepco jest zabronione. Choç do∏o˝ono wszelkich staraƒ, by
podane w niniejszym katalogu informacje by∏y precyzyjne, firma Hepco nie mo˝e ponosiç odpowiedzialno-
Êci za niekompletnoÊç danych lub b∏´dy. Hepco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do infor-
macji o produktach w wyniku ich modyfikacji technicznych. 
Wiele produktów firmy Hepco jest chronionych prawami autorskimi, patentami, prawami projektantów, lub
jest projektami zastrze˝onymi. Naruszanie tych praw jest surowo zabronione i podlega prawnie karalne.
Klientom zwraca si´ uwag´ na nast´pujàcà klauzul´ warunków sprzeda˝y firmy Hepco:
„Klient ponosi wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç za w∏aÊciwe zastosowanie dostarczonych przez firm´ Hepco
produktów do w∏asnych projektów bez wzgl´du na to, czy firma Hepco takie zastosowanie przewidzia∏a,
czy nie. Klient b´dzie ponosi∏ wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç za jakiekolwiek b∏´dy w jakichkolwiek specyfika-
cjach lub informacjach dostarczanych przez Klienta swym kontrahentom lub za ewentualnà niekomplet-
noÊç tych danych lub b∏´dy w nich. Firma Hepco nie b´dzie zobowiàzana do sprawdzenia, czy takie spe-
cyfikacje lub informacje spe∏niajà wymogi danych zastosowaƒ.”
Aby otrzymaç kompletne warunki sprzeda˝y firmy Hepco nale˝y zwróciç si´ do firmy ze stosownà proÊbà.
Warunki te b´dà stosowa∏y si´ do wszystkich ofert i umów na dostaw´ produktów przedstawianych w ni-
niejszym katalogu.

Produkty firmy Hepco sà dost´pne na ca∏ym Êwiecie
– szczegó∏y na naszej stronie internetowej:

www.hepco.co.uk

ALBECO sp. z o.o.
Zarzàd Spó∏ki
62-064 Plewiska
k/Poznania
ul. Po∏udniowa 72

tel. +48 61 653 53 00
fax +48 61 867 87 89
fax +48 61 653 53 17

Oddzia∏ Olsztyn
10-434 Olsztyn
ul. Ko∏obrzeska 50
tel./fax +48 89 533 26 61 
tel./fax +48 89 534 63 95

Oddzia∏ Katowice
40-272 Katowice
ul. Graniczna 61a
tel. +48 32 255 52 46 
tel./fax +48 32 256 32 60

www.albeco.com.pl


