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A F D I C H T I N G E N

Gedeelde oliekeerringen worden vooral daar toegepast waar
demontage van machine te moeilijk, te zwaar is. 
Zoals bijvoorbeeld in staalfabrieken, in papierfabrieken,
zware grondverzetmachines of schroefassen en roerkonin-
gen van schepen. 

ERIKS heeft veel leveringsmogelijkheden voor gedeelde olie-
keerringen, zoals wij u hieronder laten zien.  

Aanbevolen profielafmetingen (hxb):

doorsnede 
asdiam. rad. hoogte ax. hoogte afmeting
(h1) mm h b c (max.)

75 - 250 mm 12,5 mm 12,5 mm 7,5 mm
120 - 350 mm 15    mm 15    mm 10    mm
250 - 500 mm 20    mm 20    mm 10    mm
500 - 1500 mm 25    mm 20    mm 10    mm

Het meest gangbare type is ERIKS type R 23-split.
Dit type bestaat uit een volrubber profiel met vulcaniseerde
RVS lamellenveer. Deze uitvoering is verkrijgbaar in metrisch
en inch afmetingen in NBR en FPM.

ERIKS gedeelde oliekeerringen zijn verkrijgbaar in NBR en
FPM in metrische en inchafmetingen.

Gedeelde oliekeerringen kunnen niet, zoals standaard types
volgens DIN, door middel van perspassing in de kamer
(boring) worden gemonteerd. Gedeelde oliekeerringen moe-
ten worden opgesloten door middel van een (al dan niet
gedeelde) opsluitplaat, zoals nevenstaande afbeelding laat
zien. 

E R I K S  g e d e e l d e  o l i e k e e r r i n g e n  
( “ S p l i t  S e a l s ” )  

WR35 Split
Gedeelde oliekeerring met weefselversterkte buiten-
mantel. Wordt veel toegepast als demontage veel tijd
vraagt, zoals walsrollen in staalfabrieken of papierfa-
brieken en op schroefassen in schepen.

WR36 Split
Zelfde uitvoering als type WR35 Split, maar in de rug
zijn meerdere groeven aangebracht voor optimale 
vettoevoer naar de dichtlippen bij back-to-back 
montage.

WR37 Split
Zelfde uitvoering als type WR36 Split, maar heeft ook
een smeergroef over de hele omtrek

VR-Split
Volrubber uitvoering als een standaard type oliekeer-
ring, voorzien van een spiraalveer. In beperkt maten-
programma verkrijgbaar.

23 Split
Volrubber uitvoering met RVS-lamellenveer. Dit type
kan pasgesneden worden op meerdere diameters.
Leverbaar in NBR en FPM.

T y p e  R 2 3  S p l i t
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bopsluitplaat

ERIKS gedeelde oliekeerringen R 23-split worden met een
kleine overlengte geleverd en worden stuik gemonteerd.
Daardoor zijn ERIKS gedeelde oliekeerringen type R 23-split
ook op de deelnaad bij drukloze toepassingen betrouwbaar
dicht. In zeer kritische toepassingen adviseren wij u de uitein-
den te verlijmen met een lijm uit ons Sicomet-programma.

ERIKS R 23-split gedeelde oliekeerringen laten zich gemak-
kelijk op maat snijden/zagen, waardoor de door u gewenste
afmeting snel en eenvoudig uit een iets grotere ring kan wor-
den gemaakt.


