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Ä N D E R U N G E N   V O R B E H A LT E N    -    S U B J E C T   T O   C H A N G E

Die dargestellten technischen Daten und die daraus abzuleitenden Eigenschaften basieren auf von Ortlinghaus festgelegten Testparametern
und eigenen Prüfeinrichtungen. Wegen der großen Varianz der Einsatzbedingungen sollen die ermittelten Werte nur bei der Vorauswahl
unserer Produkte helfen. Eine Prüfung durch den Kunden im Originalgerät ist in jedem Fall erforderlich.

The technical data and details shown on this drawing as well as the characteristics they lead to Are based on ORTLINGHAUS test
parameters and the ORTLINGHAUS test equipment. Due to the large variations in actual applications, the values determined should
therefore only be used for a pre-selection of suitable products. Testing by customers in the original equipment is at all means required.

Ortlinghaus-Werke GmbH
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Upozornění k této technické informaci o výrobku
(TPI = Technische Produktinformation)

Komu je určena tato technická informace?
Tato technická informace je určena kvalifikovaným pracovníkům, kteří

jsou důkladně obeznámeni s montáží, uváděním do provozu a s  
provozováním výrobku a
kvalifikovali se přečtením a pochopením návodu, resp. byli zaškoleni 
nebo instruováni.

Je učena
montérům výrobce strojů a linek a
provozním zámečníkům uživatele / provozovatele stroje.

Co najdete v této technické informaci?
Tato technická informace obsahuje všechny informace, které jsou nezbytné 
pro montáž a údržbu výrobku uvedeného na titulní stránce.

Vysvětlivky k symbolům použitým v textu
Důležité pasáže jsou v dalším textu zvýrazněny příslušnými 
symboly.

Význam symbolu:
U popisované činnosti nebo za chodu stroje hrozí nebezpečí úrazu, resp. 
zranění .

Význam symbolu:
U popisované činnosti nebo za chodu stroje hrozí nebezpečí poškození 
materiálu.

Tento symbol upozorňuje na pasáže textu, kterým musíte věnovat 
obzvláštní pozornost.

Systém číslování firmy Ortlinghaus

 0  111 - 222 - 33 - 444  555

0 = ident. č. pro výrobky
č. výrobní série
charakt. č. vyhotovení
konstrukční velikost
kusové číslo
další charakteristiky vyhotovení

Dejte tuto informaci o výrobku k dispozici rovněž svým zákazníkům! 
V prípade potreby mužete stáhnout  Technickou informaci  o výrobku  (TPI) 
z katalogu  „Service“, který se nachází na naší internetové  stránce  www.
ortlinghaus.com. Mohou být porizovány kopie z exempláre, který máte.

–

–

–
–
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Varianty provedení

Typový klíč:

0088 - . 26 - . . - . . .  0 . .

Stav dodávky
Olejové přívody jsou dodávány kompletně předmontovány.

K rozsahu dodávky patří:  
šestihranné šrouby
O - kroužky

Přeprava 
Při přepravě zamezte tvrdým nárazům, aby bylo znemožněno poškození 
ložisek nebo elektronických nástaveb.
Do olejových přívodů nesmí vniknout žádné nečistoty.

–
–

1
Počet
hlavních přípojů

1
2 2
3 3
4 4

22 Velikost 
hlavních přípojů

G 1/2
27 G 3/4
35 G 1

4 Přídavné 
přípoje

přípoj ztrát.oleje a měř.přípoj
7 beztlaký zpětný tok a měř.přípoj

0
Přídavné přípoje

bez dodatečných nástaveb
1 s otočným snímačem
2 s indukč. přibliž. spínačem
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První montáž a zprovoznění
Při zprovoznění nových zařízení postupujte s nejvyšší péčí a čistotou. 
Proto je nutné, potrubí a nádrže před zprovozněním propláchnout.

Montáž
Při nasunutí olejového přívodu dbejte na správné přiřazení kanálu hřídele 
stroje a olejového přívodu.
Utáhněte šestihranné šrouby. 

Velikosti a utahovací momenty šroubů

•

•

Ölejový přívod 
- velikost -

Závit Utahovací momenty 
[Nm]

22 M8 25
27 M10 51
35 M12 87

Z tělesa olejového přívodu odstraňte ochranné zátky a připojení proveďte 
pružnými hadicemi.

Dbejte na přípustné délky hadic!

•

Pro zamezení poškození smí být pro připojení použity pouze pružné 
hadice..

Tuhá fitinková šroubení nejsou přípustná. 
Potrubí ztrátového oleje umístit svisle směrem dolů a umožnit 
beztlaký odtok!

Vytváření tlaku v potrubí ztrátového oleje může zničit těsnící kroužek 
hřídele olejového přívodu.

Olejové přívody nejsou vhodné pro chod bez maziva!

Ölejový přívod 
- velikost -

max. tlak hlavních přípojů  
[bar]

22 100
27 100
35 100
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Údržba
Olejový přívod je maximálně bezoděrový a bezúdržbový. Nesprávným 
provozem (např. vytvořením tlaku v potrubí ztrátového oleje, znečištěným 
tlakovým médiem) však může dojít k opotřebení těsnícího kroužku hřídele.

Vadné olejové přívody nedemontujte, opravy provádí pouze výrobce.

Náhradní díly
Záruku na naše výrobky poskytujeme pouze tehdy, pokud používáte 
originální náhradní díly ze závodů firmy Ortlinghaus. Náhradní díly objed-
návejte, prosím, pouze písemnou cestou.
Na tělese, kde se nacházejí přípoje (šipka), najdete výrobní číslo, pod 
kterým byl olejový přívod vyroben. Vždycky, prosím, uvádějte toto výrobní 
číslo. To se skládá z dvoumístného čísla roku a pořadového čísla, např. 
00/12345. Dále uveďte, pokud možno, výrobkové číslo olejového přívodu. 

00/12345
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Různé varianty provedení

1-kanálový: 0088-126-velikost- ... 040

2-kanálový: 0088-226-velikost- ... 040

3-kanálový: 0088-326-velikost- ... 040

1

1 2

1

2

1

1

1

3

3

2

2

2

 hlavní přípoje přípoj ztrátového oleje G 1/4

 měřící přípoje přípoj ztrátového oleje  měřící přípoj  
 G1/4 G1/4 G1/4

 hlavní přípoje

 měřící přípoje G1/4 přípoj ztrátového oleje G 1/4

 hlavní přípoj

 měřící přípoj G 1/4 přípoj ztrátového oleje G 1/4
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2-kanálový s otočným snímačem: 0088-226-velikost- ... 041

3-kanálový pro dva různé druhy olejů: 0088-326-velikost- ... ...

1

1 2

1

2

 měřící přípoje G 1/4 přípoj ztrátového oleje G 1/4

 hlavní přípoje otočný snímač

1

3

2

1

1

2

2

3

 měřící přípoje přípoje ztrátového přípoje ztrátového oleje 
 G1/4 oleje pro druh pro druhy oleje 1 a 2 – G1/4 
  oleje 1 – G1/4 (odvádění do oddělené nádrže)

 hlavní přípoje pro druh oleje 1 hlavní přípoj pro druh oleje 2



Ortlinghaus-Werke GmbH TPI 1150 CS

8

4-kanálový pro dva různé druhy olejů: 0088-426-velikost- ... ...

1

1 3

4

2

1

2

2

3
4

3

 hlavní přípoje pro druh oleje 1 hlavní přípoj pro druh oleje 2

 měřící přípoje přípoje ztrátového přípoje ztrátového oleje 
 G1/4 oleje pro druh pro druhy oleje 1 a 2 – G1/4 
  oleje 1 – G1/4 (odvádění do oddělené nádrže)







                                         Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Laut Urheberrechtsgesetz, Wettbewerbsgesetz und BGB, ist Vervielfältigung oder Mitteilung an dritte Personen unzulässig und strafbar. Änderung vorbehalten. 

Benennung Zeichnungs-Nr.                          Ersatzteilliste Datum: 22.01.2009 geschr.: us Blatt 1

gepr.: - gen.: Bl-z. 1

   x a   x b Technische Dokumentation Sprache: CS   x c Ersatz für

  Stückzahl Benennung Pos.  Zeichn.-Nr. bzw. Abmessung  Werkstoff bzw. DIN-Nr. Stoff-Nr. Bemerkung Hersteller   Ä-stand

1 Těsnící kroužek hřídele 15 8400-037-60-058000
1 Těsnící kroužek 16 DIN 7603-Cu 8400-076-03-003000
3 Těsnící kroužek 17 DIN 7603-Cu 8400-076-03-016000
4 Kroužek 18 NBR 90±5shore 8600-016-21-052000
6 Šestihranná matice 19 EN ISO 4017 8400-009-33-023000
1 Kroužek 20 DIN 3771 8600-016-12-636000
1 Kroužek 21 DIN 3771 8600-016-12-63700052x3mm

A14x18x1,5
120,02x5,33
M12x35
96x3mm

9088-226-35-170040Přívod oleje

110x140x13mm
A12x16x1,5
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