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Seria ZZ  
Wolnobiegi  o wymiarach łoŜysk tocznych  

nośnośćotwór d 

[mm]

typ moment 
obrotowy 

[Nm]
dynam. C 

[N]
 statycz. C0

[N]

B 

[mm]

ØD 

[mm]

ØK 

[mm]

  8    ZZ  8      2,5  3 280     860   9 22 27 

12    ZZ 6201       9,3  6 100  2 770 10 32 39 

15 ZZ 6202 L 13 6 000 3 700 11 35 42 

15 ZZ 6202 M 26 6 000 3 700 11 35 42 

17 ZZ 6203 L 17 7 350 4 550 12 40 51 

17 ZZ 6203 M 34 7 350 4 550 12 40 51 

20 ZZ 6204 L 32 10 000 6 300 14 47 58 

20 ZZ 6204 M 65 10 000 6 300 14 47 58 

25 ZZ 6205 L 40 11 000 7 000 15 52 63 

25 ZZ 6205 M 80 11 000 7 000 15 52 63 

30 ZZ 6206 M 110 15 000 10 000 16 62 73 

30 ZZ 6206 S 170 15 000 10 000 16 62 73 

35    ZZ 6207 175 12 600   7 280 17 72 85 

40    ZZ 40 325 15 540 12 250 22 80 94 

Dostępne są następujące typy: 

1. Typ  ZZ …   typy podstawowe (patrz tabela u góry) 
2. Typ ZZ … P  (z pokrywami, z wpustem na średnicy wewn.) 

3. Typ ZZ … PP  (z pokrywami, z wpustem na średnicy wewn. i zewn.)

4. Typ ZZ … 2RS  (z uszczelnieniami RS)

5.  Typ ZZ … P2RS  (z uszczelnieniami RS, z wpustem na średnicy wewn.)
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1. Wolnobiegi typu ZZ …
1.1. Właściwości  

Wolnobiegi typu ZZ posiadają zabudowane łoŜysko kulkowe i pod względem wymiarów 
zewnętrznych są takie same jak łoŜyska kulkowe serii 62 (wyjątek stanowią wolnobiegi  ZZ 
8  i  ZZ 40) i mają równieŜ takie same właściwości. Dlatego teŜ dodatkowe łoŜyskowanie 
nie jest konieczne.  

1.2. MontaŜ
Wolnobiegi wyjąć z opakowania dopiero tuŜ przed montaŜem. Montować w suchych 
pomieszczeniach.  
Sprawdzić kierunek swobodnych obrotów. Celem zmiany obrotów odwrócić wolnobieg.
Moment obrotowy przekazywany jest przez pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny poprzez 
pasowanie ciasne wtłaczane.  
Przewidziana tolerancja wynosi dla wału n6, a dla obudowy N6.  

MontaŜ i demontaŜ odbywa się według tych samych wytycznych jak w przypadku łoŜysk 
tocznych.  

▪ Wtłaczanie względnie ściąganie pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego musi odbywać
się równomiernie. Narzędzie powinno posiadać podcięcie dla koszyka.   
▪ Zwrócić uwagę, aby zamontowany koszyk z tworzywa sztucznego nie dotykał innych 
części w maszynie.  
▪ Upewnić się, Ŝe wolnobieg nie jest zamontowany w stanie napiętym.  
▪ Sprawdzić swobodne obracanie się.   
▪ Chronić wolnobieg przed zanieczyszczeniem.  

1.3.  Konserwacja  
Składowanie do jednego roku w suchych pomieszczeniach.  
Dostarczane wolnobiegi są juŜ w stanie gotowym do eksploatacji, wypełnione smarem, 
dlatego teŜ nie wymagają Ŝadnej obsługi. Wolnobiegi te mogą zostać równieŜ podłączone 
do systemu smarowania olejem istniejącego w urządzeniu klienta, co jest szczególnie 
godne polecenia w przypadku wysokich obrotów.   
Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -40ºC do +80ºC.  

2. Wolnobiegi typu ZZ … P  (z pokrywami, z wpustem na średnicy wewn.) 
2.1. Właściwości  

Wolnobiegi typu ZZ …P posiadają zabudowane łoŜysko kulkowe i pod względem 
wymiarów zewnętrznych są takie same jak łoŜyska kulkowe serii 62 (wyjątek stanowią
wolnobiegi ZZ 40 P) i mają równieŜ takie same właściwości. Wolnobieg posiada pokrywy 
uszczelniające dające pewnego rodzaju osłonę przed zanieczyszczeniami o cząsteczkach 
większych > 0,3 mm.  

2.2. MontaŜ
Wolnobiegi wyjąć z opakowania dopiero tuŜ przed montaŜem. Montować w suchych 
pomieszczeniach.  
Sprawdzić kierunek swobodnych obrotów. Celem zmiany obrotów odwrócić wolnobieg.
Moment obrotowy przekazywany jest na pierścieniu wewnętrznym przez połączenie 
wpustowe, natomiast na pierścieniu zewnętrznym przez pasowanie ciasne wtłaczane. 
Przewidziana tolerancja wynosi dla wału k6, a dla obudowy N6.  
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MontaŜ i demontaŜ odbywa się według tych samych wytycznych jak w przypadku łoŜysk 
tocznych.  

▪ WłoŜyć wpust w odpowiedni rowek wpustowy na wale, nie moŜe być za ciasny, aby nie 
zdeformować pierścienia wewnętrznego.   
▪ Wtłaczanie względnie ściąganie pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego musi odbywać
się równomiernie. Narzędzie powinno posiadać podcięcie dla koszyka.   
▪ Zwrócić uwagę, aby zabudowany koszyk z tworzywa sztucznego nie dotykał innych 
części w maszynie.  
▪ Upewnić się, Ŝe wolnobieg nie jest zamontowany w stanie napiętym.  
▪ Sprawdzić swobodne obracanie się.   
▪ Chronić wolnobieg przed zanieczyszczeniem.  

2.3.  Konserwacja  
Składowanie do jednego roku w suchych pomieszczeniach.  
Dostarczane wolnobiegi są juŜ w stanie gotowym do eksploatacji, wypełnione smarem, 
dlatego teŜ nie wymagają Ŝadnej obsługi. Wolnobiegi te mogą zostać równieŜ podłączone 
do systemu smarowania olejem istniejącego w urządzeniu klienta, co jest szczególnie 
godne polecenia w przypadku wysokich obrotów.   
Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -40ºC do +100ºC, chwilowo nawet do +120°C.
  

3. Wolnobiegi typu ZZ … PP  (z pokrywami, z wpustem na średnicy wewn. i zewn.) 
3.1. Właściwości  

Wolnobiegi typu ZZ …PP posiadają zabudowane łoŜysko kulkowe i pod względem 
wymiarów zewnętrznych są takie same jak łoŜyska kulkowe serii 62 (wyjątek stanowią
wolnobiegi    ZZ 40 PP) i mają równieŜ takie same właściwości. Wolnobieg posiada 
pokrywy uszczelniające dające pewnego rodzaju osłonę przed zanieczyszczeniami o 
cząsteczkach większych > 0,3 mm.  

3.2. MontaŜ
Wolnobiegi wyjąć z opakowania dopiero tuŜ przed montaŜem. Montować w suchych 
pomieszczeniach.  
Sprawdzić kierunek swobodnych obrotów. Celem zmiany obrotów odwrócić wolnobieg.
Moment obrotowy przekazywany jest na pierścieniu wewnętrznym i wewnętrznym przez 
połączenie wpustowe. Przewidziana tolerancja wynosi dla wału h6, a dla obudowy H6.  

MontaŜ i demontaŜ odbywa się według tych samych wytycznych jak w przypadku łoŜysk 
tocznych.  

▪ WłoŜyć wpust w rowek wpustowy na wale.   
Wymiary rowka w pierścieniu zewnętrznym podano w tabeli poniŜej:  
Wpusty nie mogą być za ciasne, aby nie zdeformować pierścienia wewnętrznego 
względnie zewnętrznego.   

Wielkość Szerokość rowka   
JS9 
[mm] 

Głębokość rowka w 
pierścieniu zewn. 

[mm] 

15 2 0,6 
17 2 1,0 

20 3 1,5 

25 6 2,0 
30 6 2,0 

35 8 2,5 
40 10 3,0 
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▪ Wtłaczanie względnie ściąganie pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego musi odbywać
się równomiernie. Narzędzie powinno posiadać podcięcie dla koszyka.   
▪ Zwrócić uwagę, aby zamontowany koszyk z tworzywa sztucznego nie dotykał innych 
części w maszynie.  
▪ Upewnić się, Ŝe wolnobieg nie jest zamontowany w stanie napiętym.  
▪ Sprawdzić swobodne obracanie się.   
▪ Chronić wolnobieg przed zanieczyszczeniem.  

3.3.  Konserwacja  
Składowanie do jednego roku w suchych pomieszczeniach.  
Dostarczane wolnobiegi są juŜ w stanie gotowym do eksploatacji, wypełnione smarem, 
dlatego teŜ nie wymagają Ŝadnej obsługi. Wolnobiegi te mogą zostać równieŜ podłączone 
do systemu smarowania olejem istniejącego w urządzeniu klienta, co jest szczególnie 
godne polecenia w przypadku wysokich obrotów.   
Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -40ºC do +100ºC, chwilowo nawet do +120°C.
  

4. Wolnobiegi typu ZZ … 2RS  (z uszczelnieniami RS) 
4.1. Właściwości  

Wolnobiegi typu ZZ …2RS posiadają zabudowane łoŜysko kulkowe i pod względem 
średnic są takie same jak łoŜyska kulkowe serii 62. Wolnobieg posiada 2 uszczelnienia 
chroniące go przed odpryskami wody i przed nieduŜym zanieczyszczeniami. Dlatego teŜ
jest nieco szerszy od łoŜysk kulkowych serii 62.  

4.2. MontaŜ
Wolnobiegi wyjąć z opakowania dopiero tuŜ przed montaŜem. Montować w suchych 
pomieszczeniach.  
Sprawdzić kierunek swobodnych obrotów. Celem zmiany obrotów odwrócić wolnobieg.
Moment obrotowy przekazywany jest na pierścieniu wewnętrznym i na pierścieniu 
zewnętrznym przez pasowanie ciasne wtłaczane. Przewidziana tolerancja wynosi dla wału 
n6, a dla obudowy N6.  

MontaŜ i demontaŜ odbywa się według tych samych wytycznych jak w przypadku łoŜysk 
tocznych.  

▪ Wtłaczanie względnie ściąganie pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego musi odbywać
się równomiernie. Narzędzie powinno posiadać podcięcie dla koszyka.   
▪ Zwrócić uwagę, aby zamontowany koszyk z tworzywa sztucznego nie dotykał innych 
części w maszynie.  
▪ Upewnić się, Ŝe wolnobieg nie jest zamontowany w stanie napiętym.  
▪ Sprawdzić swobodne obracanie się.    

4.3.  Konserwacja  
Składowanie do jednego roku w suchych pomieszczeniach.  
Dostarczane wolnobiegi są juŜ w stanie gotowym do eksploatacji, wypełnione smarem, 
dlatego teŜ nie wymagają Ŝadnej obsługi.   
Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -40ºC do +100ºC, chwilowo nawet do +120°C.
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5. Wolnobiegi typu ZZ … P2RS  (z uszczelnieniami RS, z wpustem na średnicy wewn.) 
5.1. Właściwości  

Wolnobiegi typu ZZ …P2RS posiadają zabudowane łoŜysko kulkowe i pod względem 
średnic są takie same jak łoŜyska kulkowe serii 62. Wolnobieg posiada 2 uszczelnienia 
chroniące go przed odpryskami wody i przed nieduŜym zanieczyszczeniami. Dlatego teŜ
jest nieco szerszy od łoŜysk kulkowych serii 62.  

5.2. MontaŜ
Wolnobiegi wyjąć z opakowania dopiero tuŜ przed montaŜem. Montować w suchych 
pomieszczeniach.  
Sprawdzić kierunek swobodnych obrotów. Celem zmiany obrotów odwrócić wolnobieg.
Moment obrotowy przekazywany jest na pierścieniu wewnętrznym przez połączenie 
wpustowe, natomiast na pierścieniu zewnętrznym przez pasowanie ciasne wtłaczane. 
Przewidziana tolerancja wynosi dla wału k6, a dla obudowy N6.  

MontaŜ i demontaŜ odbywa się według tych samych wytycznych jak w przypadku łoŜysk 
tocznych.  

▪ WłoŜyć wpust w odpowiedni rowek wpustowy na wale, nie moŜe być za ciasny, aby nie 
zdeformować pierścienia wewnętrznego.   
▪ Wtłaczanie względnie ściąganie pierścienia zewnętrznego i wewnętrznego musi odbywać
się równomiernie. Narzędzie powinno posiadać podcięcie dla koszyka.   
▪ Zwrócić uwagę, aby zamontowany koszyk z tworzywa sztucznego nie dotykał innych 
części w maszynie.  
▪ Upewnić się, Ŝe wolnobieg nie jest zamontowany w stanie napiętym.  
▪ Sprawdzić swobodne obracanie się.    

5.3.  Konserwacja  
Składowanie do jednego roku w suchych pomieszczeniach.  
Dostarczane wolnobiegi są juŜ w stanie gotowym do eksploatacji, wypełnione smarem, 
dlatego teŜ nie wymagają Ŝadnej obsługi.   
Dopuszczalna temperatura pracy wynosi od -40ºC do +100ºC, chwilowo nawet do +120°C.


