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USZCZELNIENIA PAKIETOWE O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI, 
DO CIĘŻKICH OBCIĄŻEŃ W HYDRAULICE SIŁOWEJ
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WYSOKIEJ JAKOŚCI PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE
WAŁKI OBROTOWE
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KLASYCZNE USZCZELNIENIE PAKIETOWE DO NORMALNYCH OBCIĄŻEŃ W HYDRAULICE SIŁOWEJ

- uszczelnienie tłoków (CARCOTEX/UN/PIS) lub tłoczysk (CARCOTEX/UN/ROS)
- wymagają wstępnego zacisku osiowego: pierścienie pośrednie rozwierane zielonym 

pierścieniem rozpierającym 
- odpowiednie do zabudowy stałej (tłokowe) lub regulowanej (tłoczyskowe), 
- w zabudowach o dowolnej wysokości 
- dostępne w wersji przeciętej – split lub bezkońcowej

CARCOTEX/SG

USZCZELNIENIE PAKIETOWE DO NORMALNYCH OBCIĄŻEŃ W HYDRAULICE SIŁOWEJ

- stosowane przy zmiennych ciśnieniach, zapewnia szczelność zarówno przy niskich jak przy 
wysokich ciśnieniach

- uszczelnienie tłoków lub tłoczysk (nie zalecane przy tłokach dwustronnego działania)
- zaprojektowane do warunków luzu osiowego w zabudowie: czerwony pierścień rozpierający 

reagujący na ciśnienie
- w zabudowach o dowolnej wysokości, nie wymagają regulacji 
- dostępne w wersji przeciętej – split lub bezkońcowej 

CARCOTEX/UG

USZCZELNIENIE PAKIETOWE DO NORMALNYCH OBCIĄŻEŃ W HYDRAULICE SIŁOWEJ

- zwarta zabudowa uszczelnienia
- uszczelnienie tłoków lub tłoczysk
- zaprojektowane do warunków luzu osiowego w zabudowie 
- przeznaczone do zabudowy stałej
- dostępne tylko w wersji bezkońcowej
- specjalne wykończenie powierzchni wargi uszczelniającej naniesioną warstwą PTFE – CARCOFLON

CARCOTEX/SL

USZCZELNIENIE PAKIETOWE DO HYDRAULIKI SIŁOWEJ

- dla mniejszych obciążeń
- przede wszystkim jako uszczelnienie tłokowe, może być stosowane również jako 

uszczelnienie tłoczysk
- wymagają wstępnego zacisku osiowego
- przeznaczone do zabudowy stałej
- dostępne tylko w wersji bezkońcowej

GUMOWO-TKANINOWE USZCZELNIENIA PAKIETOWE DO RUCHU POSUWISTO-
ZWROTNEGO W HYDRAULICE SIŁOWEJ

ZASTOSOWANIE W WARUNKACH NORMALNYCH DO 35 MPa

TARCIE

USZCZELNIENIA CARCO SĄ DOSTĘPNE W WERSJI CARCOFLON, Z POWIERZCHNIĄ WARGI USZCZELNIAJĄCEJ

oczysk

C A R C O T E X / U N  

- cylindry hydrauliczne
- cylindry pras kuźniczych i tł

- prasy do płyt wiórowych
- paczkarki do złomu

- młoty kuźnicze
- prasy do wyrobów ceramicznych
- prasy do formowania wyrobów gumowych
- urządzenia elektrowni wodnych
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ROZMIARY
Średnice od 100mm do 2500mm i większe, wersja przecięta - split i bezkońcowa

MATERIAŁY I  WARUNKI PRACY
Materiał Temperatura Prędkość max

− 40° + 120° C (− 40° + 250° F) 3 м/s
− 40° + 170° C (− 40° + 340° F) 3 м/s
− 30° + 200° C (− 22° + 400° F) 3 м/s

(относительно высоких скоростей следует связываться с нашим техническим департаментом)

S800
HT700
Z400

POKRYTĄ PTFE, OBNIŻAJĄCĄ WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA

- prasonożyce



CARCOTEX/SP

USZCZELNIENIE PAKIETOWE DO CIĘŻKICH WARUNKÓW ROBOCZYCH

- pierścień zabezpieczający przed wyciskaniem medium wzmocniono KEVLAR®-em
- wymagają zacisku osiowego
- przeznaczone do zabudowy regulowanej
- zazwyczaj dostarczane w formie przeciętej – split

CARCOTEX/SP/SG

USZCZELNIENIE PAKIETOWE DO CIĘŻKICH WARUNKÓW ROBOCZYCH 

- specjalnie zaprojektowany pierścień rozpierający, skuteczny nawet przy

- zapewniający szczelność w przypadku zużycia lub występowania dużych 
niewspółosiowości elementów suwakowych 

- nie ściskany osiowo w zabudowie; może byćmontowany bez potrzeby obliczeń obciążeń
wstępnych

C A R C O W I P / 1  -  C A R C O W I P / 2

WYSOKIEJ JAKOŚCI PIERŚCIENIE ZGARNIAJĄCE

- zabezpieczają pierścienie uszczelniające przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi
- zalecane w środowiskach brudnych, zakurzonych lub zapylonych
- dostępna wersja o podwójnym działaniu (CARCOWIP/2), doszczelniająca tłoczyska 

cylindrów

USZCZELNIENIA PAKIETOWE
WERSJE DO CIĘŻKICH OBCIĄŻEŃ W HYDRAULICE SIŁOWEJ, PRZY 
CIŚNIENIACH ROBOCZYCH DO 63 MPa

Maksymalna odporność umożliwiająca pracę w najcięższych warunkach, gdzie występują:

- znaczne obciążenia poprzeczne
- obciążenia uderzeniowe
- duża niewspółosiowość elementów suwakowych
- duże szczeliny 

- prasy kuźnicze
- prasy do wytłaczania aluminium 

- wytłaczanie i kucie metali nieżelaznych
- cylindry hydrauliczne w stalowniach
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OPCJONALNE MATERIAŁY I KOMPOZYCJE:

Rekomendowane przy:
Zarysowanej powierzchni tłoczyska

Braku osiowości tłoczyska

NBR, H-NBR, FKM ORAZ NOWOŚĆ - SAMOSMARNY POLIURETAN (CHERRY PU)
DZIELONE PRZECIWWYCISKOWE PIERŚCIENIE DO DUŻYCH SZCZELIN

"CARCOFLON" POWŁOKA TEFLONOWA OBNIŻAJĄCA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA
PIERŚCIENIE DYSTANSOWE - REDUKUJĄCE LICZBĘ PIERŚCIENI TYPU "V" - 
(DOSTARCZANE WRAZ Z PAKIETAMI)

niskich ciśnieniach

Skokach ciśnienia

Szlifowanej zgrubnie powierzchni (Ra ≤ 1,25 µm)



ZASTOSOWANIE: -
- przemysł stoczniowy: stabilizatory stateczników, stery 

strumieniowe, itp., rozdzielające olej od wody morskiej

Jeśli ciśnienie przy zastosowaniach obrotowych przekracza 0,5 bar (7 psi), zaleca się stosowanie uszczelnień ciśnieniowych

CIŚNIENIOWE GUMOWO-TKANINOWE PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE WAŁKI OBROTOWE

CARCOSEAL/AP
USZCZELNIENIA CIŚNIENIOWE Z PIERŚCIENIEM PRZECIWWYCISKOWYM
- warga zabezpieczona pierścieniem przeciwwyciskowym z PTFE
- dostępny w wersji bezkońcowej
Szczegółowych informacji udziela nasz dział techniczny.

CARCOSEAL/AP/WT
USZCZELNIENIA CIŚNIENIOWE BEZ PIERŚCIENIA PRZECIWWYCISKOWEGO
- warga zabezpieczona kołnierzem ustalającym - dostępna wersja przecięta- split, redukująca czas montażu
Szczegółowych informacji udziela nasz dział techniczny.

CARCOSEAL/TM
- gruba, zaokrąglona warga uszczelniająca
- do pracy w trudnych warunkach, przy materiałach ściernych, szlamach, itp.
- ciśnienie max. 5 bar (70 psi)
- max. prędkość wału: 2 m/s (400 ft/min)

CARCOSEAL/LDS
- do wałów obrotowych o dużej niewspółosiowości
- LDS jest uszczelnieniem osiowym zamocowanym na wale, wargi robocze przemieszczają się po 

powierzchniach czołowych zabudowy
- wykonanie w pełni gumowe
- wstępny zacisk wywołany sprężyną pierścieniową ze stali nierdzewnej
Szczegółowych informacji udziela nasz dział techniczny.

USZCZELNIENIA TUNELOWYCH URZĄDZEŃ URABIAJĄCYCH

USZCZELNIENIA ELEMENTÓW O DUŻEJ NIEWSPÓŁOSIOWOŚCI

Nasz dział techniczny może zaprojektować wersje specjalne uszczelnień.

ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ KLIENTÓW

PRESSURE SEAL KIT – ZESTAWY USZCZELNIEŃ CIŚNIENIOWYCH
USZCZELNIENIA CIŚNIENIOWE W WERSJI TANDEM
- oddzielane pierścieniem dystansowym
- redukcja zużycia wałów (szczególnie w przypadku mediów ściernych np. piasek, cukier, itp.)
- doskonała alternatywa dla uszczelnień sznurowych

- pompy i miksery
- mieszalniki cementu lub cukru

CARCOSEAL/UN/LA z wargą przeciwpy łową

Konstrukcja pierścienia zawiera dodatkową wargę przeciwpyłową,
która zabezpiecza przed zanieczyszczeniami i wodą.

CARCOSEAL/UN/LL z przedłużoną wargą uszczelniającą

Profil zalecany przy bardzo dużej niewspółosiowości wału.

CARCOSEAL/ATLMP® Ant i  Twist  L ip

- uszczelnienie zaprojektowane dla walcowni stali lub aluminium
- zabezpiecza wargę uszczelniającą przed obróceniem podczas montażu na rolkach walcarki
- dostępne profile UN i SCA
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CARCOFLON ® - REDUKCJA TARCIA

SPECJALNE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI WARGI USZCZELNIAJĄCEJ WARSTWĄ PTFE 

- ograniczenie tarcia i wydzielanego ciepła
- ochrona wargi uszczelniającej przy rozruchu urządzenia i podczas pracy „na sucho”
- podwyższona trwałość

CARCOSEAL/UN

PROFIL UNIWERSALNY, NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE

- wymagają metalowego pierścienia dociskowego
- zastosowano specjalne rozwiązanie wargi roboczej gwarantujące właściwe smarowanie 

i szczelność
- warga robocza jest dociskana sprężyną pierścieniową ze stali nierdzewnej

CARCOSEAL/SCA
USZCZELNIENIE Z ROWKAMI SMAROWNICZYMI
- dodatkowe smarowanie zewnętrzne
- wersja podwójna: 2 uszczelnienia Carcoseal/SCA zamontowane tyłem do siebie 

stanowią uszczelnienie łożysk czopów walców w walcowniach. Uniemożliwiają
zmieszanie się cieczy chłodzącej i zanieczyszczeń z olejem łożysk.

- wersja tandem: zapewniająca optymalną charakterystykę pracy

CARCOSEAL/UN/SPLIT
CARCOSEAL/SCA/SPLIT

WERSJA PRZECIĘTA

- krótki czas wymiany
- nie wymaga demontażu wału
- uproszczony montaż uszczelnienia
- końce uszczelnienia wykonano z gumy zapewniającej szczelność złącza spoczynkowego

GUMOWO-TKANINOWE PIERŚCIENIE USZCZELNIENIAJĄCE WAŁKI OBROTOWE

CARCOSEAL/UN/SF
CARCOSEAL/SCA/SF

WERSJA NIEWYMAGAJĄCA DOCISKU

- nie wymagają metalowego pierścienia dociskowego; sztywność pierścienia gwarantuje 
samodzielne utrzymanie w gnieździe

- dostępne wyłącznie w wersji bezkońcowej

V-RINGS

- program dostaw zawiera różne typy V-Ringów wykonywane z różnych materiałów

- gorące i zimne walcownie stali
- gorące i zimne walcownie aluminium
- skrzynie przekładniowe
- urządzenia celulozowo-papiernicze

- elementy okrętów:
stery, stabilizatory stateczników, stery 
strumieniowe, skrzynie przekładniowe, 
urządzenia sterowe

- tunelowe maszyny urabiające
- elektrownie wiatrowe
- miksery do gumy i tworzyw sztucznych
- kruszarki kamieni
- prasy mechaniczne

Die angegebenen Daten stellen Richtwerte dar. Zur Auslegung Ihrer Anwendung fordern Sie bitte den technischen Fragebogen

ZASTOSOWANIE
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ROZMIARY
Średnice od 100mm do 2000mm i więcej, rozmiary metryczne lub calowe

MATERIAŁY I  WARUNKI PRACY
Materiał Temperatura Maks. prędkość wału Ciśnienie max.
S820 − 40° + 120° C (− 40° + 250° F) 15 m/s (3000 ft/min) 20 m/s (4000 ft/min) 0,5 bar (7 psi) 1,5 bar (22 psi) 

nie utrzymująca się w sposób ciągły przy niskich prędkościach

HT720 − 40° + 170° C (− 40° + 340° F) 25 m/s (5000 ft/min) " "

Z420 − 30° + 200° C (− 22° + 400° F) 25 m/s (5000 ft/min) " "




