
MODEL  PK12 

 MODEL PP13 

KOMPAKT KEÇELER / COMPACT SEALS  

Anma ölçüleri / Rated sizes 

Yuva iç çapı  
Housing inner dia. 

d  

Piston dış çapı  
Piston  external  dia.  

ds 

Gömlek çapı   
Cylinder liner dia. 

D 

Yuva yüksekliği  
Housing Height 

B 

İki adet POM ring ve 1 adet dinamik çalışma  
yüzeyi bez ile güçlendirilmiş NBR ring olmak  
üzere toplam üç adet parçadan oluşan K16  
kompakt setlerimiz, 400 Bar basınca kadar 
kullanılan çift etkili piston keçesidir. 0,5 m/sn max 
kayma hızında, -30°C ile 105°C arasında  
emniyetle kullanıma uygundur.  
Our  K16  compact  sets  consist  of 2  pcs POM 

rings  and 1  pc  NBR  ring  whose  operating  

surface  has  been  reinforced   with  cloth .It  is a  

double  act  piston  seal  that be  used  up to 400  

bar  with  resistance .It  is  suitable  to  use  safely 

in the temperature  between, -30°C and 105°C at  

max. 0,5 m/ sec. sliding  speed .        

Çalışma Koşulları / Operating Conditions 

Ortam / Medium 

Mineral yağlar  
Mineral oils (DIN 51524) 

HFA, HFB, HFC 

Hidrolik yağlar / Hydraulic oils 

Sıcaklık 
Temperature 

-30°C ile +105°C 

Çalışma Basıncı  
Operating  

Pressure 

400 Bar 

Kayma Hızı 
Sliding  Speed 

0.5 m/sn 

PİSTON  PACKİNG KEÇELER / PISTON PACKING SEALS  

 

Anma ölçüleri / Rated sizes 

Yuva iç çap  

Housing  inner dia. 

d  

Piston dış çapı  
Piston  external  dia.  

d1 

Gömlek çapı 
Cylinder  liner  dia. 

D 

Yuva yüksekliği 
Housing  height 

B 

Çalışma Koşulları / Operating  Conditions 

Ortam / Medium 

Sıcaklık / Temp. -30°C ile +105°C 

Çalışma Basıncı 
Operating  

Pressure 

400 Bar 

Kayma Hızı  
Sliding Speed 

0.5 m/sn 

80 

HİDROLİK / HYDRAULIC 

Pamuklu beze NBR tatbik edilerek hazırlanan  piston  
packingleri, bir adet bezli arka manşet, bir adet POM ön  
manşet ve bir adet bezli orta manşetten oluşmaktadır.  
Parçalı tip piston başı dizaynları için uygun olan 
packingler,  

geniş ürün yelpazesi ile uygun çözümler sunmaktadır.  
Özel koşullar için FKM (Viton) tatbik edilerek  hazırlanan  
packingler, özel sipariş kapsamında üretilmektedir. 
Piston  packings  are  prepared  by  the  application  of   

NBR  on  cotton  cloth . They  consist  of  one back  

ring with  cloth , one POM   front  ring   and  one middle   

ring  with  cloth .The  packing  which  are  suitable  for  

partial  type  piston  head designs  provide  wide range   

products  for  solution . Special   packings  that  are   

prepared  by  the  application  of FKM (Viiton) for  special  

conditions   upon  request .   

Mineral yağlar  
Mineral oils (DIN 51524) 

HFA, HFB, HFC 

Hidrolik yağlar / Hydraulic oils 
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