
HYDRAULIKTÄTNINGAR
I industrin hittar man hydrauliken överallt. Principen är att ett hydraulsystem med hjälp av en 
strömmande vätska ska överföra och/eller styra energi.

Hydraulsystem står för kraften i grävmaskiner som anlägger mark för byggnader, i skogsmaskiner 
som fäller skog och i truckar och arbetsplattformar som finns på företag. Det krävs inte mycket 
eftertanke för att inse att ett läckage i ovanstående miljöer kan ställa till med en mindre katastrof 
i form av föroreningar, stilleståndskostnader och saneringskostnader. Ovanstående scenarior be-
skriver varför ingenjörer lägger sådan stor vikt vid att hydrauliska system måste vara läckfria och 
exakta oavsett temperatur, belastning och omgivande miljö. Lång hållbarhet hos tätningssystem 
är därför en oerhört viktig komponent för att undvika produktionsstopp och skador på utrustning.

Generellt kan man dela upp hydrauliktätningar i kolvtätningar (utvändigt), stångtätningar 
(invändigt), kombinationer av dessa, samt olika typer av avstrykare. 
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HYDRAULIKTÄTNINGAR
PROFILER & BENÄMNINGAR

BENÄMNING

GA

PA

ASOB/ASW

SNI3

SNI20

UNIP

SNI3K

RS, RSK

UNP

BESKRIVNING

GA: Stålmantlad. NBR avstrykare

PA: Stålmantlad. PUR avstrykare

ASOB/ASW: PUR avstrykare

SNI3: Stångtätning spårringsmanschett, tätar dynamiskt 
invändigt. Har extra klack invändigt. Material PUR.

SNI20: Stångtätning, spårringsmanschett, tätar dynamiskt 
invändigt. Material PUR.

UNIP: Stångtätning, spårringsmanschett, tätar dynamiskt 
invändigt. Material PUR.

SNI3K: Stångtätning kompakt, tätar dynamiskt invändigt. 
Material PUR. 

RS, RSK: Stångtätning.

UNP: Universal spårringsmanschett. Material PUR.

AVSTRYKARE

STÅNGTÄTNINGAR

       417
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BENÄMNING

KK3

PT

KK5

KK32

UNAP

KNA3

BESKRIVNING

KK3: Komplett kolvtätning. Dynamisk del PUR, statisk del 
NBR.

PT: Kolvtätning.

KK5: Komplett kolvtätning.

KK5: Komplett kolvtätning.

UNAP: Kolvtätning spårringsmanschett, tätar dynamiskt 
utvändigt. Material PUR.

Radialtätning modell gammaring.

HYDRAULIKTÄTNINGAR
PROFILER & BENÄMNINGAR

KOLVTÄTNINGAR
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AVSTRYKARE - GA

ARTIKELNR             UTFÖRANDE  Kolvstångsdiameter x cylinderdiameter x 
inbyggnadsdjup

       419 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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AVSTRYKARE - GA

ARTIKELNR            UTFÖRANDE  Kolvstångsdiameter x cylinderdiameter x 
inbyggnadsdjup

420Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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AVSTRYKARE - GA

AVSTRYKARE - PA

ARTIKELNR             UTFÖRANDE  

ARTIKELNR            UTFÖRANDE  

Kolvstångsdiameter x cylinderdiameter x 
inbyggnadsdjup

Kolvstångsdiameter x cylinderdiameter x 
inbyggnadsdjup

       421 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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AVSTRYKARE - PA

ARTIKELNR             UTFÖRANDE  Kolvstångsdiameter x cylinderdiameter x 
inbyggnadsdjup

422Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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AVSTRYKARE - ASOB
ARTIKELNR             UTFÖRANDE  Kolvstångsdiameter x cylinderdiameter x 

inbyggnadsdjup

       423 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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AVSTRYKARE - ASOB
ARTIKELNR             UTFÖRANDE  Kolvstångsdiameter x cylinderdiameter x 

inbyggnadsdjup

424Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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KOLVSTÅNGSTÄTNING - SNI3

ARTIKELNR             UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

       425 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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KOLVSTÅNGSTÄTNING - SNI3

ARTIKELNR             UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

426Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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KOLVSTÅNGSTÄTNING - SNI3

ARTIKELNR             UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

       427 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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KOLVSTÅNGSTÄTNING - SNI20

ARTIKELNR             UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

428Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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UNIVERSALTÄTNING - UNP
ARTIKELNR               UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

       429 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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UNIVERSALTÄTNING - UNP
ARTIKELNR               UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

430Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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UNIVERSALTÄTNING - UNP
ARTIKELNR               UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

       431 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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ARTIKELNR               UTFÖRANDE  

UNIVERSALTÄTNING - UNP
kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

432Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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UNIVERSALTÄTNING - UNP
ARTIKELNR               UTFÖRANDE  kolvstångsdiameter x spårdiameter x ringbredd

       433 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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KOMPLETT KOLVTÄTNING - KK5
ARTIKELNR              UTFÖRANDE  cylinderdiameter x spårdiameter

434Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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KOMPLETT KOLVTÄTNING - KK5

ARTIKELNR               UTFÖRANDE  cylinderdiameter x spårdiameter

       435 Söker du annat utförande? 
Kontakta oss så hjälper vi dig. 
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TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

KOLVSTÅNGSTÄTNINGAR

Turcon® Stepseal® 2K
Enkelverkande O-ringsaktiverad kolvstångstätning för dynamiska applikationer. 
Installeras i slutna spår enligt ISO 7425 m. fl. God tätningsförmåga, låg friktion utan stick-

slip, minimal startfriktion och god slitstyrka. Optimal tätningseffekt och återpumpningsfunktion 
uppnås med två Stepseal® eller Rimseal i samverkan med en dubbelverkande avstrykare. Finns i 
Turcon®- eller Zurcon®-material.

Diameter  Tryck  Temperatur Hastighet
8-2700mm 80MPa -45°C / +200°C 15m/s

Zurcon® U-Cup
Enkelverkande tätningselement, med eller utan sekundär tätningsläpp, lämplig för dynamiska 
stång- och plungeapplikationer. Installeras i slutna spår enligt ISO 5597 m. fl. God tätnings-
förmåga och slitstyrka.

Finns i olika utföranden:
 

  

Diameter  Tryck  Temperatur Hastighet
5-390mm  40MPa -35°C / +110°C 0,5m/s 

Turcon® Glyd Ring® T
En vidareutveckling av Turcon® Glyd Ring®. Den nya profilen ger bättre läckagekontroll
och optimalt extrusionsmotstånd. Dubbelverkande O-ringsaktiverad kolvstångstätning för

dynamiska applikationer. Installeras i spår enligt ISO 7425. Låg friktion utan stick-slip, minimal 
startfriktion och god slitstyrka.

Diameter  Tryck  Temperatur Hastighet
8-2700mm 80MPa -45°C / +200°C 15m/s
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TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

KOLVTÄTNINGAR

Turcon® Glyd Ring® T
En vidareutveckling av Turcon® Glyd Ring®. Den nya profilen ger bättre läckagekontroll
och bättre extrusionsresistens. Dubbelverkande O-ringsaktiverad kolvtätning för
dynamiska applikationer. Installeras i spår enligt ISO 7425. Låg friktion utan stick-slip,
minimal startfriktion och god slitstyrka.

Diameter  Tryck  Temperatur Hastighet
8-2700mm 80MPa -45°C / +200°C 15m/s

Turcon® Stepseal® 2K
Enkelverkande O-ringsaktiverad kolvtätning för dynamiska applikationer. Installeras i
slutna spår omfattande bl.a. spår enligt ISO 7425. God tätningsförmåga, låg friktion utan
stick-slip, minimal startfriktion och god slitstyrka.

Diameter  Tryck  Temperatur Hastighet
8-2700mm 80MPa -45°C / +200°C 15m/s

Zurcon® U-Cup
Zurcon® U-Cups är enkelverkande kolvtätningar i polyuretan som finns i ett stort antal
storlekar. Installeras i slutna spår och främst i lätta cylinderapplikationer för mobil
utrustning.

Diameter  Tryck  Temperatur Hastighet
5-390mm  40MPa -35°C / +110°C 0,5m/s

D-A-S Compact Seal®,
DBM Kompakttätning
Dubbelverkande kompakt kolvtätning bestående av en elastomer kolvtätning, två
termoelastomera stödringar och två termoplastiska slitringar. Kan installeras i slutna spår
enligt bland annat ISO 6547.

Diameter  Tryck  Temperatur Hastighet
20-250mm 35MPa -35°C / +100°C 0,5m/s
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TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

AVSTRYKARE & STYRRING

Zurcon® Avstrykare DA22
Dubbelverkande avstrykare med tätnings- och avstrykarläpp, tillverkad i formsprutad
polyuretan. Installeras i spår enligt ISO 6195 typ C. Avstrykaren är avsedd att användas

tillsammans med tätningar som har en återpumpande funktion, t.ex. Turcon® Stepseal® 2K
och Zurcon® Rimseal.

Diameter  Temperatur Hastighet
5-180mm  -35°C/+100°C 1m/s

Zurcon® Avstrykare ASW
Tillverkad i formsprutad polyuretan med en avstrykarläpp och stödklackar på innerdiame-
tern vilket gör att avstrykaren sitter säkrare i sitt läge. God slitstyrka och lång livslängd.

Diameter  Temperatur Hastighet
8-125mm  -35°C/+110°C 1m/s

Avstrykare WRM/C, Zurcon® Avstrykare WRM/PC
En metallinkapslad avstrykare i elastomer (WRM/C) för enkel installation i öppna spår.
WRM/PC har samma design, men med ett avstrykarelement i polyuretan, vilket ger högt

nötningsmotstånd och effektiv skrapeffekt. Applikationsområden för båda varianterna:
hydraulcylindrar av standardtyp inom mobil hydraulik och jordbruksmaskiner.

Diameter  Temperatur Hastighet
6-270mm  -30°C/+110°C 1m/s
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TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

STYRBAND

Turcite® Slydring®
Motverkar metallkontakt mellan kolv/kolvstång och cylinder/gland genom att ta upp
sidobelastningar. Turcite®-material ger god belastningskapacitet och låg friktion utan

stick-slip. Skyddar viktiga tätningskomponenter mot föroreningar och dieseleffekt. Kostnads-
effektiv, ger stor frihet vid val av omgivande komponenter. Större statiska belastningar är tillåtna. 

Styrband finns i olika dimensioner och material, från 8-4000 mm i diameter och för dynamisk 
bealstning upp till 90N/mm och som tål temperaturer -60°C/ +200°C. 

       441

cecnor
Rektangel




