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Żeliwne oprawy stojące i kołnierzowe

Inne łożyska rolnicze

Oprawy stojące UCP
Oprawy stojące (UCP) zostały zaprojektowane 
w celu zapewnienia podparcia wału, w którym 
powierzchnia montażowa jest równoległa do osi 
wału, a regulacja podczas montażu odbywa się 
przez otwory podłużne. 

Oprawy kołnierzowe UCF z czterema otworami
Oprawy kołnierzowe (UCF) mają system mocowania 
na 4 śruby i są zwykle używane, gdy wał przechodzi 
przez maszynę pod kątem prostym.

W przypadku konieczności ponownego smarowania 
bloków UCP i UCF, należy zawsze zapoznać się z 
określonymi cyklami dosmarowywania znajdujący-
mi się w instrukcji obsługi producenta urządzenia. 

Efektywne kosztowo, wysoce niezawodne, przete-
stowane w terenie, o długiej żywotności i zwięk-
szonej wydajności rozwiązania rolnicze wspierają 
rolników i ich wyzwania związane z produktyw-
nością, redukując przestoje i koszty konserwacji, 
jednocześnie maksymalizując wydajność.

n Oprawy kołnierzowe ze stali tłoczonej

n  Łożyska stożkowe jedno- i dwurzędowe

n Łożyska igiełkowe

n Wysprzęgliki

n  Oprawy żeliwne i wkład łożyskowy z wkręta-
mi dociskowymi

n  Uszczelnienie trzywargowe
n  Łożysko ze sferycznym pierścieniem ze-

wnętrznym kompensuje odchyłki w kącie 
pracy

n  Długotrwała ochrona przed silnie zanie-
czyszczonymi materiałami ściernymi i koro-
zyjnymi !!



Wysokowydajne, trwałe łożysko PFI do bron talerzowych.
Konfiguracja naszej agri-piasty obejmuje dwurzę-
dowe łożysko kulkowe skośne ze zintegrowanym 
kołnierzem z kutej stali i zaawansowanym syste-
mem uszczelnień (uszczelnienie typu „mudblock”), 
które jest odporne na kurz, jednocześnie zapobie-
gając przedostawaniu się ciał obcych, w tym wilgoci 
i wody, która mogłaby dostać się do urządzenia w 
przypadku mycia ciśnieniowego maszyny po użyciu.

Specjalne łożyska kulkowe - 
Seria Agri 

Łożyska kulkowe samona-
stawne (łożyska kulkowe z 
szerokim pierścieniem we-
wnętrznym)

Piasty Agri
Trudne w uprawie podłoże? Podejmij tę walkę z PFI Agri-Hubs!

Główne zastosowania: brony talerzowe, siewni-
ki, kosiarki i kombajny

Precyzyjna konstrukcja uszczelnienia zapewnia 
solidną ochronę przed utratą smaru i wnika-
niem mokrych lub ściernych zanieczyszczeń.

Wersje wstępnie nasmarowane (niewymagające 
ponownego smarowania): brak kosztów robocizny, 
sprzętu do smarowania i wymiany łożysk; no dan-
ger of using the wrong grease or over lubricating. 
Oszczędność czasu i pieniędzy! Zapobieganie 
przedwczesnej awarii łożysk!

Wersje nadające się do ponownego smarowa-
nia: lepsze dopasowanie do środowisk ekstre-
malnie wilgotnych

Zdecydowana większość naszych łożysk samo-
nastawnych jest wyposażona w uszczelnienia 
trójwargowe - zaawansowany system uszczel-
nienia wytrzymujący najtrudniejsze warunki, w 
których występuje duże zanieczyszczenie, pył, 
wilgoć i ścieranie. Jednocześnie skutecznie 
zatrzymuje smar. 

Niektóre z najbardziej powszechnych zastoso-
wań: siewniki, maszyny uprawowe, kombajny, 
sieczkarnie, komory belowania itp. 

PFI part 
number I.D. mm (J) O.D. mm (A) W1 mm H mm Flange bolts Thread 

(mm) Cross reference

PHA0003 30,00 117,00 60,00  4 M12x1,25 SKF BAA-0003
PHA0004 30,00 117,00 102,00 28 4 M12x1,25 SKF BAA-0004
PHA0005 30,00 117,00 102,00 28 4 M12x1,25 SKF BAA-0005
PHA0006 30,00 117,00 102,00 28 6 M12x1,25 SKF BAA-0006
PHA0012 30,00 117,00 102,00 28 5 M12x1,25 SKF BAA-0012
PHA0025 31,00 41,00 120,00  4 M8x1,25 SKF BAA-0025

n Jedno i dwurzędowe
n  Z otworem okrągłym, kwadratowym lub sze-

ściokątnym
n Z możliwością dosmarowania lub bez
n  Ze sferycznym lub cylindrycznym pierście-

niem zewnętrznym
n  Z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym z 

jednej lub obu stron

n Bezobsługowe
n   Nasmarowane i zapieczętowane na całe okres 

użytkowania
n  Uszczelnienie zapewniające maksymalną 

ochronę przed brudem, kurzem i wilgocią
n Łatwe w montażu i demontażu
n  Zoptymalizowana konstrukcja łożyska we-

wnętrznego
n  Podwyższona nośność
n  Wysoka sztywność minimalizuje przechylenie 

dysku
n  Odporne na uderzenia
n  Zwiększona produktywność i żywotność na 

polu

n  Konstrukcja wewnętrzna jest taka sama jak w 
przypadku jednorzędowego łożyska kulkowego

n  Przedłużony pierścień wewnętrzny (z jednej lub 
obu strony), aby zapewnić dodatkowe podparcie 
wału

n  mocowane na wale za pomocą śrub docisko-
wych lub mimośrodowego pierścienia mocują-
cego

n  cylindryczne lub kuliste pierścienie zewnętrzne
n  konfiguracje nadające się do ponownego sma-

rowania (oznaczone przedrostkiem G) i niena-
dające się do ponownego smarowania To be released soon!To be released soon!


