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Phớt chặn dầu SKF

Phớt chặn dầu biên dạng 

HMS5 và HMSA10

Hiệu suất hoạt động của ổ bi phần lớn phụ thuộc vào

khả năng làm kín, giữ mỡ và ngăn chặn nhiễm bẩn

từ bên ngoài vào. Phớt làm kín khi vận hành phải

chịu được các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm do

nhiệt độ, do áp lực ...

Phớt chặn dầu SKF có hai loại phổ biến là HMS5 và

HMSA10, được thiết kế để cung cấp hiệu suất tối ưu

trong các điều kiện vận hành như vậy. Được thiết kế

theo tiêu chuẩn ISO 6194 và DIN 3760, chúng có thể

được sử dụng trong nhiều ứng dụng trong tất cả các
lĩnh vực công nghiệp.

Ứng dụng phổ biến:

• Hộp số

• Bơm

• Trục

Vật liệu:

• Khả năng tương thích cao với dầu 
tổng hợp

• Cải thiện khả năng chống mòn và lão 
hóa môi phớt.

Thiết kế:

• Bề mặt ngoài của phớt (1)

• Lực lò xo tác dụng lên môi phớt (2)

• Môi phụ dành cho phớt HMSA10 
RG(4)
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Lợi ích cho khách hàng

Vận hành

• Hiệu suất hoạt động của phớt 

tăng.

• Kéo dài thời gian sử dụng

• Chịu được áp suất động, và 
độ lệch trục.

• Dễ dàng lắp đặt

• Được sự hỗ trợ kỹ thuật của 

SKF về vòng bi, phớt, bôi 

trơn.

Đặt hàng

• Đặt hàng vòng bi và phớt tại 

một nhà cung cấp.

• Giảm tổng chi phí gián 

tiếp

–Số lượng đơn đặt hàng 

giảm

–Logistics thuận lợi

• Dễ dàng đặt hàng, ký hiệu 

rõ ràng

• Lượng hàng tồn của nhà 

cung cấp tốt.

Đóng gói

• Dễ dàng lưu trữ, phân phối 

do được đóng gói riêng từng 

chiếc.

• Bao bì đóng gói ngăn chặn 

phớt bị nhiễm bẩn trong quá 

trình lưu trữ, phân phối.

• Truy nhanh được các 

thông tin của phớt trên vỏ 

bao bì.
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Phớt HMS5 và HMSA10 được thiết 

kế và phát triển để cung cấp một 

giải pháp phớt làm kính hiệu quả 

cao, mang lại nhiều lợi ích cho 

người dùng từ các quan điểm vận 

hành, mua và lưu trữ.

Dải sản phẩm

Phạm vi kích thước có sẵn bao 

gồm kích thước  theo tiêu chuẩn 

ISO và DIN đường kính trục lên tới 

250 mm cũng như phạm vi kích 

thước rộng rãi thường được sử 

dụng trên thị trường. Kích thước 

mới liên tục được cập nhật

Đóng gói đơn chiếc

Phớt HMS5 và HMSA10 được  

đóng gói riêng từng chiếc cung cấp 

một số lợi thế quan trọng:

• Gói plastic ngăn ngừa nhiễm bẩn 

phớt

• Mã vạch cho phép nhận dạng và

đăng ký nhanh chóng và dễ dàng

• Mô tả rõ ràng giúp nhận dạng

• Gói nhựa trong suốt - không cần

mở cho đến khi lắp đặt phớt

HMS5 HMSA10

Ký hiệu phớt rõ ràng

Phớt HMS5 và HMSA10 bao gồm 

đường kính trục (d1), đường kính lỗ  

(D), chiều rộng phớt danh nghĩa (b), 

biên dạng phớt và ký hiệu vật liệu 
phớt

Ví dụ: 45x62x10 HMS5RG

Hợp chất cao su nitrile được sử dụng

cho các loại phớt HMS5 và HMSA10

có hậu tố RG. Theo yêu cầu, phớt

cũng có sẵn với vật liệu hợp chất cao

su fluoro với hậu tố V.

Hiệu suất cao, đơn giản trong đặt hàng và sử dụng
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Phớt có hậu tố RG
Ví dụ 40X60X10 HMSA10 RG
- Vật liệu hợp chất cao su nitrile

- Nhiệt độ làm việc 100º C, tới 120º C trong 
thời gian ngắn

Phớt có hậu tố V
Ví dụ 40X60X10 HMSA10 V
- Vật liệu hợp chất cao su fluoro
- Nhiệt độ làm việc 200º C


