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PRINCIP UZAV¤EN¯CH LINEÁRNÍCH
VALIV¯CH VEDENÍ
● Pfiesné tvrzené vedení má hladk˘ povrch, ve
kterém mohou b˘t vybrou‰eny podélné dráÏky. 
● Posuvn˘ ãlen obsahuje uzavfiené dráhy pro
loÏiskové kuliãky. Tvrzená ãást drah je umístû-
na proti povrchu vedení.

TVARY LINEÁRNÍCH VEDENÍ
● Hranolové vedení má na povrchu dvû podél-
né dráÏky a pouÏívá posuvn˘ ãlen ve tvaru stol-
ku se dvûma drahami kuliãek. MÛÏe mít ploch˘
tvar. Je kompaktní, protoÏe tvar stûn dráÏek ve-
dení je vydut˘
podle povrchu
kuliãek a má
vût‰í únosnost.
Délka vedení
je omezena
a cena je po-
mûrnû vysoká.
● Vedení na
hladké tvrzené
kruhové hfiídeli bez vybrou‰en˘ch dráÏek se
kompletuje s hromadnû vyrábûn˘mi kuliãkov˘-
mi pouzdry válcového tvaru. V˘roba je vysoce
ekonomická. Kuliãky v uzavfien˘ch drahách
pouzder se dot˘kají vypuklého povrchu hfií-

dele a Hertzovy tlaky jsou vy‰‰í neÏ u hra-
nolov˘ch vedení. Pouzdro obsahuje po

obvodu 4 aÏ 6 kuliãkov˘ch drah pro
zv˘‰ení únosnosti.

● Zvlá‰tní pouzdra pro pfie-
nos momentu „Ball spli-

ne“ se montují na
hfiídele s dráÏ-

k a m i .

VODICÍ POUZDRA NA KRUHOV¯CH
H¤ÍDELÍCH

Standardní pouzdra mají v‰echny dráhy ku-
liãek vyrobeny v jednom dílu. Pouzdra se zv˘-
‰enou únosností TopBall mají jednotlivé kuliã-
kové dráhy v pouzdru v˘kyvné, zatíÏení kuliãek
v fiadû je rovnomûrnûj‰í i pfii rÛznobûÏnosti
s hfiídelí do 1° a únosnost vy‰‰í.

Pouzdra uzavfiená po obvodû se montují na
hfiídele, které jsou upevnûny na koncích a upro-
stfied volné. Pouzdra ãásteãnû otevfiená v seg-
mentu 60° obkroãují hfiídel, kter˘ je po délce
vyztuÏen a podepfien pfiesnou standardní du-

ralovou pod-
porou s licho-
bûÏn í kov˘m 
p r Û fi e z e m .
Podpora je pfii-
taÏena k rámu
stroje. PrÛmûr
hfiídele je pak
urãen únos-
ností pouzdra

a ohybové zatíÏení je zachyceno rámem.
Na jednu hfiídel lze do jednoho vozíku umístit

dvû kuliãková pouzdra za sebou a dva hfiídele
lze uspofiádat rovnobûÏnû, aby se klopné mo-
menty vozíku pfienesly co nejmen‰ími pouzdry.
Pouzdra s dvojnásobnou délkou jsou urãena
pro vy‰‰í klopné momenty.
Standardní pouzdra se vyrábûjí i v provedení
s kruhov˘mi a ãtvercov˘mi pfiírubami.
Pouzdra vãetnû standardních domkÛ usnadní
montáÏ.
Pouzdra ve variantû se stíracími ma-
nÏetami mají vnitfiek chránûn pfied
prachem.
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