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O L I E K E E R R I N G E N

T y p e  m e t  w e e f s e l v e r s t e r k i n g

Voor de montage van deze gedeelde oliekeerringen is het
noodzakelijk, dat de spiraalveer uit de afdichtingslip wordt
gehaald, los wordt gedraaid, en vervolgens als de as in elkaar 
wordt gedraaid, weer op z’n plaats wordt teruggebracht.

N.B.: Let erop dat bij dit type gedeelde oliekeerring, de deel-
naad op horizontale assen altijd op 12 uur wordt gemonteerd.
Bovendien mag dan het af te dichten medium niet boven de 
middellijn van de as staan. 

ERIKS gedeelde oliekeerringen type VR-split zijn vervaardigd
uit volrubber, waarbij aan de buitenzijde van de oliekeerring
rubber van 90° Shore wordt gebruikt en voor de lip en de bin-
nenzijde van de body rubber van 70° Shore. 

Ook bij deze uitvoering wordt de afdichtingslip door een spi-
raalveer op de as gecentreerd. 

ERIKS gedeelde oliekeerringen type VR-split zijn in een
beperkt aantal afmetingen beschikbaar. Wij raden u daarom
aan vóór de keuze van dit type oliekeerring bij ons te informe-
ren naar de leveringsmogelijkheden.

Alle weefselversterkte oliekeerringen (zowel eindloos als in
de split-uitvoering) worden geleverd met een hoogtemaat
die 0,5 tot 0,6 mm groter is dan de inbouwmaat b. Door het 
aanhalen van de opsluitplaat wordt de oliekeerring zodanig
diametraal vervormd dat een bedrijfszekere afdichting wordt
verkregen, zowel op de as als in de boring.

ERIKS weefsel versterkte oliekeerringen type WR 35 split,
type WR 36 split en type WR 37 split worden in matrijs ver-
vaardigd en naderhand van een deelnaad voorzien. Staat de
door u gewenste afmeting niet in onze maatlijst vermeld,
neem dan even contact met ons op. ERIKS beschikt over
veel meer vormen dan in deze maatlijst staan vermeld.
Houdt u evenwel rekening met een levertijd voor productie,
die kan variëren van 8 tot 16 weken.
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