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Lineaarijohde PE-luistilla: 
Edullinen ja vankka lineaariliikkeen 
ohjaus. Erityisen hyvä iskumaisen 
kuormituksen kesto Z-suunnassa (3kN). 
Soveltuu hyvin trapetsiruuvikäyttöihin. 

Käyttöikä: Testeissä, jotka on suoritettu 
suljetussa tilassa ilman voitelua, on 
kulumaksi mitattu 0,1 mm/1000 km, 
kuormituksen ollessa 0,6 N/mm2 ja 
liikenopeuden ollessa 1,4 m/s. 
Ympärianodisoidussa testijohteessa ei 
havaittu kulumaa. Testin kuormitus 
vastaa jokseenkin voimia F0 (2) ≈ F0 (3) 
≈ 20 N sekä F0 (1) ≈ 200 
Voitelu: Ei tarvitse voitelua. 

Kitkakerroin:  0,1 

------------------------------------------------------ 

NAP 57 Lineaarijohde 
polyesteripyörillä: 
Välyksetön lineaariliikkeen ohjaus, 
jouheva ja äänetön kulku anodisoidulla 
alumiinijohteella. 

Käyttöikä: Viereinen taulukko esittää 
käyttöikä testeissä saatuja tuloksia. 
Testit on suoritettu suljetussa tilassa 
ilman voitelua. 
Kuormitukset Fax ja Frad eivät ole 
kumulatiivisia. Esimerkiksi 
aksiaalikuormitus Fax = 40 N aikaansaa 
samankaltaisen kuluman kuin 
radiaalikuormitus Frad = 100 N. 
Yleistäen: 
Frad vastaavuus ≈ 2,5 Fax + Frad Testin 
johdeprofiilissa ei havaittu merkkejä 
kulumisesta 108 syklin jälkeen. 

Voitelu: ei tarvitse voitelua. 

Liikenopeus: Kuormituksesta riippuen 
max. m/s. 

 

 

 

 

 



 

      

 

 
 
K12 Lineaarijohde koteloidulla 
teräspyörillä: 
Vahva välyksetön lineaariliikkeen 
ohjaus karkaistuilla teräsjohteilla. 

Käyttöikä: Pyörän nimelliskäyttöikä L 
on laskettu samalla tavalla kuin 
kuulalaakerin käyttöikä ja se vastaa tai 
ylittää 90 % täysin samanlaisen 
laakerin iästä, ennen ensimmäisiä 
havaittavia merkkejä väsymisestä.  

L = (CW )3 [100 000 m] 

PCW = Ekvivalentti kuormitusarvo (8,3 
kN) 

P = Ekvivalentti dynaaminen kuorma 
Iskunpituudella > 100 mm, nopeudella 
< 10 m/s, lämpötilassa -20...80° C sekä 
puhtaalla ja voidellulla johteella, P 
voidaan arvioida seuraavasti: 

P (Frad ≥ Fax) = Frad + 4,2 Fax  

P (Frad < Fax) = 0,5 Frad + 4,7 Fax  

Useissa sovellutuksissa riittää eniten 
kuormitettujen pyörien käyttöiän 
laskeminen. 

Välys: Säädetään välyksettömäksi 

Voitelu: Johteita kaapivat 
huopatiivisteet voidellaan 
säännöllisesti ISO VG-220 tyypin 
öljyllä. 

Liikenopeus: max. 10 m/s. 
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Lineaariakseli PR20: 
Vahva lineaarijakseli kuulajohteilla kuormituksen 
kestoa ja tarkkuutta vaativiin käyttöihin. Saatavissa 
kuularuuvi, trapetsiruuvi, ja 5-
hammashihnakäyttöihin. 

PR20KR: 
Lineaariakseli kuulajohteilla ja Kr 16x10 
kuularuuvikäytöllä. 

Kuormitustiedot: 
Fx=4kN 
Fy=10kN 
Fz=24kN 
Mx=600Nm 
My=600Nm 
Mz=1000Nm 
 
PR20TR: 
Lineaariakseli kuulajohteilla ja Tr 16x4 
trapetsiruuvikäytöllä 

Kuormitustiedot: 
Fx=4kN 
Fy=10kN 
Fz=24kN 
Mx=600Nm 
My=600Nm 
Mz=1000Nm 

 
PR20HH: 
Lineaariakseli kuulajohteilla ja AT 
5 hammashihnakäytöllä 

Kuormitustiedot: 
Fx=1kN 
Fy=10kN 
Fz=24kN 
Mx=600Nm 
My=600Nm 
Mz=1000Nm 

 

 

 

Lineaariakseli PR30: 

Järeä lineaarijakseli kuulajohteilla kuormituksen 
kestoa ja tarkkuutta vaativiin käyttöihin. Saatavissa 
kuularuuvi, trapetsiruuvi, ja 5-
hammashihnakäyttöihin. 
 

 

 

 

*Akseliin kohdistuvat rasitukset on laskettava aina 
tapauksen mukaan, massa, nopeus ja kiihtyvyydet 
huomioon ottaen. Jos akselia kuormitetaan suurilla 
kuormilla niin runko on tuettava 500mm välein. 

 

 


