
VIBRATSIOONIVASTASED
PUKSID JA PADJAD



NB! Saadaval on väga palju erinevaid mõõte. Täpsem info kataloogis ja tootja kodulehel www.mecanocaucho.com

Silindrilisi kummipukse kasutatakse elastsete kinnituse puhul, kus on vajalik vibratsiooni summutamine. 
Neid saab kasutada erinevates rakendustes.

Kummipuksid on valmistatud silinderjast kummiplokist, mille otsades on kaks paralleelset metallosa 
(v.a. tüüp E ja D), mis võimaldavad seda kinnitada erinevalt vastavalt tüübile.

• A ja D- tüüp mutritega
• C ja E- tüüp kruviga
• B-tüüp mõlema kombinatsiooniga.

Kasutus
Kasutusvaldkond on väga lai. Enimlevinud on elastsed kinnitused ja mitmesuguste mehaaniliste komponentide vibratsiooni summutamine. 
Sobivad eriti hästi väikeste mootoripumpade, mootorventilaatorite, kuivatite, sõelte, tihendajate, pesumasinate, elektrimootorite, 
pardajuhtimispaneelide, mõõteaparaatide, juhtimiskappide, mikrofonide, luminofoorlampide jne. paigaldamiseks.

Tootekoodide algused vastavalt tüübile
509Axxxx – tüüp A

509Bxxxx – tüüp B

509Cxxxx – tüüp C

509Dxxxx – tüüp D

509Exxxx – tüüp E

Eelised
• Kergesti paigaldatav
• Kõrge elastsus (eriti põikisuunaline)
• Ökonoomsus

KUMMIPUKSID

Tüüp A
väliskeere/väliskeere

Tüüp B
sisekeere/väliskeere

Tüüp C
sisekeere/sisekeere

Tüüp D
väliskeere

Tüüp E
sisekeere



KUMMIPUKSID METALLKATTEGA
TÜÜP BSB ja BRB

Kirjeldus
BSB ja BRB kummipuksid on vibratsioonivastased puksid, kus kumm on kaetud metalliga ja sellest tulenevalt on 
need tunduvalt vastupidavamad nii ilmastikutingimustele kui ka kokkupuutele erinevate keemiliste ainetega. 
Puksid toimivad elastomeeri survejõul.

Tehnilised omadused
•Ülemine metallkate kaitseb kummi osooni, ultraviolettkiirguse, diislikütuse ja õlide eest, mis on kummile väga 
kahjulikud.
•Metalldetailid on korrosioonivastaselt töödeldud, mistõttu sobib neid kasutada välitingimustes.
•Puksid on selgelt markeeritud, mis võimaldab detaili hõlpsasti ära tunda ka pärast mitmeaastast kasutamist
•Pukside ülaosas on sissepressitud jooned, mis muudavad neid veidi jäigemaks ja võimaldavad sinna sadestunud 
õli või vedeliku paremat eemaldumist
•Kummipuksidel on olemas DNV, ABS ja BV meretüübi sertifikaadid.

BSB tüüp on madalam (võrreldes BRB tüübiga). 
Sellest tulenevalt on need optimaalselt jäigemad ja horisontaalselt 
stabiilsemad. BSB tüüpi puksid on ideaalsed lahenduste jaoks, kus 
vibratsioonivastases vedrustuses on esmatähtis stabiilsus.

Kasutatakse 
erinevate mere-ja maismaa seadmete puhul:
- pumbad;
- tööstussõidukid;
- kompressorid;
- ventilaatorid.

Kasutatakse 
erinevate pöörlevate ja liikuvate seadmete puhul:
- mis on mõjutatud välistest löökidest, põrutustest;
-kus esineb õli või diisli tilkumist (millel on väline kokkupuude õlide 
või diislikütusega);
- millel on kokkupuude erinevate ilmastikutingimustega.

BRB tüüp on kõrgem  (võrreldes BSB tüübiga), 
mis tagab suurema elastsuse ja parema vibratsiooni summutami-
se. BRB tüüpi kummipuksid on ideaalsed lahenduste jaoks, kus on 
prioriteediks vibratsiooni summutamine.

NB! Saadaval on ka teiste mõõtudega BRB tüüpi kummipukse. Täpsem info kataloogis ja tootja kodulehel www.mecanocaucho.com

Tootekoodide algused vastavalt tüübile
509BRBxxxx – tüüp BRB

509BSBxxxx – tüüp BSB



TOOTEKOOD KIRJELDUS

509SYLPAD110125 Sylomer SR110 12,5mm 20kg

509SYLPAD11025 Sylomer SR110 25mm 20kg

509SYLPAD220125 Sylomer SR220 12,5mm 40kg

509SYLPAD22025 Sylomer SR220 25mm 40kg

509SYLPAD450125 Sylomer SR450 12,5mm 80kg

509SYLPAD45025 Sylomer SR450 25mm 80kg

Kirjeldus
Selle toote eesmärk on vibratsiooni tekitavate seadmete isoleerimine, et vältida vibratsiooni edasikandumist.
Ühes pakendis on 30x30cm suurune tükk materjali, mis omakorda jaguneb 36 väiksemaks tükiks, mida on lihtne lõigata. Väiksema tk. mõõt on 
5x5cm. 

Tehnilised omadused
•Vibratsioonivastased padjad on valmistatud Sylomerist - materjalist, millel on mehaanilised ja elastsed omadused, mis sobivad hästi müra ja 
vibratsiooni summutamiseks. Sylomeri mikrotsellulaarne struktuur annab Sylomer´le optimaalse isolatsiooni vähese läbipaindega.
•Sylomer on saadaval kolme erineva tihedusega, mis teeb selle sobivaks erinevatele koormusvahemikele.
•Sylomerist on lihtsa vaevaga võimalik lõigata vajaliku suurusega tükke ning seetõttu sobib toode kasutamiseks paljude erinevate seadmetega. 

Eelised
•Suurepärane vibratsiooni isoleerimine.
•Vastupidavus - mehaanilised omadused jäävad aastatega muutumatuks. Ei vaja hooldust.
•Keemiline vastupidavus - materjal püsib stabiilsena enamike keemiliste ainetega kokkupuutel (õlid, määrded, lahustid, bensiin jne.)
•Kasutuslihtsus/mugavus - kuna vajalikke detaile on lihtne lõigata ja paigaldada, sobib see enamike seadmetega. 

SYLOMER  
vibratsioonivastased padjad




