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TÖMÍTÉSI MEGOLDÁSOK
AGRÁRIPAR



TÖMÍTÉSI IGÉNYEK 
AZ AGRÁRIPARBAN
A mezőgazdasági munka során a nagyfokú szezonális igény-
bevétel alatt komoly beszerzési és karbantartási feladatot je-
lent a gépleállás. A nem tervezett karbantartásból adódó mun-
kaidő kiesés problémáját gyakran súlyosbítja, ha nincs időben 
beépíthető alkatrész vagy magasak a beszerzési költségek.

Mi az INTRAMARKNÁL erre szeretnénk választ adni!

TÖMÍTÉSI 
MEGOLDÁSOK
AGRÁRIPAR

AGRÁRIPARI HOTLINE:
06 52 500-230 

Hétfőtől péntekig: 8:00-16:30



GYORSASÁG
Azonnali hozzáférés 
tömítéstechnikai alkatrészekhez 

Az INTRAMARK-nál széles körű referenciával 
rendelkezünk a mezőgazdasági gépek tömítési 
igényeinek felmérésében és ellátásában. Régi-
ónk legnagyobb tömítéstechnikai raktárhátteré-
vel rövid időn belül tudunk megoldásokat nyújta-
ni a speciális mezőgazdasági igényekre:

• Standard forgótengely tömítések (szimeringek)
• Nagy igénybevételre fejlesztett tömítések
• Kazettás szimeringek
• Hidraulika tömítések és szennylehúzók
• O-gyűrűk
• Egyedi tömítés gyártás 24 órán belül 600 mm 

átmérőig
• Seeger gyűrűk

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Gyári alkatrész kiváltása 

Ha nehezen azonosítható, vagy beszerezhető gyá-
ri alkatrészt szeretne kiváltani, segítünk a tömí-
tés felmérésében és a tömítés kiváltásában, hogy 
Önnek a legrövidebb időn belül újra munkaképes 
gépe legyen, ráadásul költséghatékonyan!

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Gyári alkatrészeknek megfelelő jótállási kon-
díciókat vállalunk az általunk biztosított tömí-
tésekre. Termékeink felelősségbiztosítottak és 
szolgáltatásaink minőségét az ISO 9001 minő-
ségirányítási rendszer garantálja.

INTRAMARK PARTNERSÉG:

Azonnal indítható karbantartás 
25 000 tömítéstechnikai termékből

Egyedi tömítés gyártás 24 órán belül
600 mm átmérőig

Költséghatékonyság

Felelősségvállalás 
és szakmai támogatás



TÖMÍTÉSI 
MEGOLDÁSOK
AGRÁRIPAR

AGRÁRIPARI HOTLINE:
06 52 500-230 

Hétfőtől péntekig: 8:00-16:30



HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA TÖMÍTÉSEK
A terepen dolgozó gépek üzemi körülményeire fejlesztett 
hidraulika, rúd és dugattyútömítések illetve szennylehúzók 
széles raktári valasztékát biztosítjuk 400 vagy akár 600 Bar 
feletti üzemi nyomásig. 

Egyedi igényekre
Ha a beszerelési környezet egyedi tömítési megoldást igé-
nyel, 24 órán belül egyedi méretre gyártott tömítési rendszert 
tudunk biztosítani 600 mm átmérőig.

O-GYŰRŰK
Anyagok és méretek széles palettája, ami kiállja a különböző 
kémiai környezetek és behatások okozta magas igénybevételt.

TÖMÍTÉSEK ELSŐ BEÉPÍTÉSRE 
VAGY CSERÉRE

FORGÓTENGELY TÖMÍTÉSEK
ISO 6194-1 feltételrendszer szerinti forgótengely tömítés port-
fóliónk alkalmas OEM és karbantartási igények kiszolgálására.

Speciális igénybevételre:
• Kazettás szimeringek a mezőgazdaságra tervezett 

szennyeződés tűrő kialakítással. 
• Nyomásálló profilok
• Viton (FKM) alapanyagú szimeringek magas hőmérséklet-

tűrésre és fokozott mechanikai igénybevételre  
• Tengely javító perselyek – SKF Speedi Sleeve – forgótengely 

felület javítás időtakarékosan  szétszerelés nélkül

Széles mérettartományban
Kínálatunkban megtalálhatóak standard és prémium ipari tö-
mítések több ezres választékban 4mm-től 700 mm tengelyát-
mérőig.

Biztos raktárháttérrel
1 millió darabnál is több forgótengely tömítés készletről 6 600 
különböző raktári méretben 



FEJLŐDÉS 25 ÉVE! 
Az Intramark Tömítési Megoldások (ITM) több mint két 
évtizede meghatározója a magyarországi tömítés piacnak. 
A 25 éves jelenlét a tömítési szolgáltatási szektorban megfo-
galmaztatta velünk, hogy mit tekintsünk ideális tömítésnek. 
Ez az értékrendszer vezetett minket, hogy minél jobb tömí-
téstechnikai megoldásokat kínáljunk minél több partnerünk 
felé. Ez az értékrendszer a következőkből tevődik össze: 

• funkcionális megfelelés 
• optimális anyagkiválasztás 
• szakmai támogatás 
• azonnali rendelkezésre állás 

Mindez versenyképes áron. Számunkra ez jelenti a minőségi 
tömítéstechnikai szolgáltatást. 

A partnereink számára pedig a jó tömítés az a tömítés, ami 
teljes mértékben illeszkedik az elvárásaikhoz. Az a jó tömítés, 
amit beépítés után el lehet felejteni, ami beépítés után teszi a 
dolgát és csak a karbantartási időszakokban kell újra ránézni. 
A jó tömítés mögött optimálisan működik a tömített rendszer és 
megfelelően illeszkedik a tömítés a rendszer egyéb elemeihez. 

Mit kínálunk Önnek? Bármilyen tömítéstechnikai problémára 
keres választ, azt a lehető legrövidebb időn belül, a legmaga-
sabb szakmai színvonalon igyekszünk megoldani. Elhivatottak 
vagyunk, hogy a tömítést és a tömítés által védett rendszert 
is ismerve optimális tömítési szolgáltatást nyújtsunk Önnek.  



SZOLGÁLTATÁSOK 
A mai világban az igényeinkre azonnal szere-
tünk minőségi megoldásokat kapni. Ez a tömí-
téstechnikában sincs másként. Szolgáltatása-
inkat ennek figyelembevételével folyamatosan 
fejlesztjük. A szolgáltatásaink minőségét az ISO 
9001 minőségirányítási rendszer garantálja.

Egy napon belül
• 24 h belül tömítési megoldási javaslat
• 24 h belüli kiszállítás raktárról    

25 000 tömítési termékkel
• 24 h belül egyedi tömítés gyártás

Egyedi flexibilitással a speciális igényekre
• 24 h belüli tömítés gyártás ø600 mm-ig
• Rövid határidőn belül ø2 500 mm-ig

A tömítés teljes életciklusán át 
• Igényfelmérés 
• Műszaki tervezés 
• Prototípus gyártása és tesztelése
• Beépítési támogatás
• Élettartam hosszabbítási javaslatok
• Csere és javítás

Szakértői támogatással
• Tömítési rendszer felmérés 
• Termék és műszaki ismereti továbbképzések
• Garanciális szolgáltatások felelősségbiztosított 

és minőségbiztosított háttérrel

TELEPHELYEK ÉS ELÉRHETŐSÉG 
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Egyedi gyártás  
Különleges vagy egyedi tömítési igényeire akár egy napon 
belül tudunk teljesítést vállalni 600 mm átmérőig saját mo-
dern tömítéseszterga gépparkunkkal, eredeti és minősített 
SKF alapanyagokból, alkalmassá válva élelmiszer és gyógy-
szeripari beszállításra.

FILOZÓFIA 
A TERMÉKPALETTA MÖGÖTT 
Tömítési megoldások minden igényre
Az Intramarknál számtalan tömítési igénnyel találkozunk 
nap mint nap. A tömítési portfóliónkat aszerint állítottuk ösz-
sze, hogy megfeleljünk a változatos igényeknek. Éppen ezért 
forgalmazunk és tartunk raktárunkban azonnal elérhető, 
biztos mennyiségeket tömítés termékekből. 

Hosszú évek tapasztalata és kutató munkája alapján olyan 
gyártó bázisokkal alakítottunk ki partnerséget, akik világ-
színvonalon, kiszámíthatóan jó minőséggel, biztos gyártói 
kapacitással rendelkeznek. 

Egyedi termékpaletta és raktárháttér
Kelet-Közép-Európa legnagyobb raktárhátterét és egyedien 
széles termékpalettát kínálunk Önnek tömítési igényeihez. 
25 000 külön tömítéstechnikai tétel, ipari szimering 5 000 kü-
lönböző méretben és anyagban. Statikus tömítések, o-gyű-
rűk 6 000 méretben. Hidraulika és pneumatika tömítések 
5 000 különböző méretben és anyagban. Mindez a beszere-
lési igénynek megfelelő anyagokból és profilokból.



RÉGIÓNK LEGNAGYOBB 
RAKTÁRHÁTTERÉVEL
Szimeringek ipari felhasználásra

Szimeringek 
járműipari felhasználásra

Hidraulika tömítések
és szennylehúzók

O gyűrűk, X gyűrűk, V gyűrűk

Hidraulika 
tömítés gyártás

Rögzítő gyűrűk 



SKF PARTNERSÉG 
A tömítés az ipari rendszerek hosszú távú gazdaságos mű-
ködésének és élettartamának a meghatározója. Az SKF, mint 
a világpiac vezető csapágy előállítója pontosan tudja, hogy a 
nagy műszaki értéket képviselő rendszerek élettartamát fej-
lett tömítéstechnikai megoldásokkal lehet biztosítani. Az SKF
az egyik legfrissebb üzletágaként, jelentős fejlesztési és 
gyártási kapacitásokkal támogatva kialakította saját tömítés-
technikai portfólióját. 

Az Intramark 2010-től az SKF kiemelt tömítés partnere, elis-
merve ezzel a tömítéstechnikában szerzett tapasztalatunkat 
és a minőségi szolgáltatások iránti elhivatottságunkat.

SKF forgótengely tömítések 
SKF forgótengely tömítések a márka fejlesztési hátterével 
kínálnak megoldást a kis gépipari beépítésektől egészen a 
legnagyobb szélturbinákban való alkalmazásig.

SKF Speedi Sleeve tengely javító persely
A szennyező anyagok, nyomás, sebesség illetve az elégte-
len kenés miatt a forgótengely tömítés bemaródást okozhat 
a tengelyen. Ennek javításához szükség van az eszköz szét-
szerelésére, a tengely újramegmunkálására és ismételt ösz-
szeszerelésre. Az SKF Speedi Sleeve-vel teljes értékű javítás 
érhető el a rendszer szétszerelése és tengely újramegmun-
kálás nélkül, gyorsabban és költséghatékonyabban.

SKF hidraulika tömítések
SKF hidraulika tömítési rendszerei a fejlett profil kialakítások 
és a saját fejlesztésű elasztomer és plasztomer alapanyagok 
miatt megfelelnek a változatos működési feltételeknek és al-
kalmasak a csúcstechnikát igénylő iparágak kiszolgálására.

SKF Speedi Sleeve 
tengely javító persely

SKF hidraulika tömítések

SKF forgótengely 
tömítések



Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

TC NBR70 porvédős, gumiházas 
radiális tengelytömítés 0,5 -35°C/+100°C 12m/s

TC SIL Szilikon (MVQ) porvédős, gumiházas 
radiális tengelytömítés 0,5 -55°C/+200°C 25 m/s

TC VIT VITON 75
(FKM75)

porvédős, gumiházas 
radiális tengelytömítés 0,5 -35°C/+220°C 30m/s

TB NBR70 porvédős, fémházas 
radiális tengelytömítés 0,5 -35°C/+100°C 12m/s

TA NBR70 porvédős, zárt fémházas 
radiális tengelytömítés 0,5 -35°C/+100°C 12m/s

TBC NBR70
porvédős, fém-gu-

miházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

TBG NBR70
porvédős, fém-gu-

miházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

TG NBR70 porvédős, gumiházas 
radiális tengelytömítés 0,5 -35°C/+100°C 12m/s

TCN NBR80
porvédős, radiális 

tengelytömítés nagy 
nyomásra

10 -35°C/+100°C 12m/s

SC NBR70
porvédő nélküli 

gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

SB NBR70 porvédő nélküli fémházas 
radiális tengelytömítés 0,5 -35°C/+100°C 12m/s

SA NBR70
porvédő nélküli, zárt 

fémházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

SG NBR70
porvédő nélküli 

gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

SBC NBR70
porvédő nélküli, 

fém-gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

SBG NBR70
porvédő nélküli, 

fém-gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

Ipari szimeringek
Szimeringek 
ipari felhasználásra



Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

SCN NBR80
porvédő nélküli, radiális 

tengelytömítés nagy 
nyomásra

10 -35°C/+100°C 12m/s

DC NBR70
dupla tömítőéllel ellátott 
gumiházas radiális ten-

gelytömítés
0,5 -35°C/+100°C 12m/s

DB NBR70
dupla tömítőéllel ellátott 

fémházas radiális tengely-
tömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

DA NBR70
dupla tömítőéllel ellátott 

zárt fémházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

KC NBR70
porvédős, rugó nélküli 

gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

KB NBR70
porvédős, rugó nélküli 

fémházas radiális tengely-
tömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

KA NBR70
porvédős, rugó nélküli, 
zárt fémházas radiális 

tengelytömítés
0,5 -35°C/+100°C 12m/s

KBC NBR70
porvédős, rugó nélküli 

fém-gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

KBG NBR70
porvédős, rugó nélküli 

fém-gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

KG NBR70
porvédős, rugó nélküli 

fém-gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

VC NBR70
porvédő nélküli, rugó 

nélküli gumiházas radiális 
tengelytömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

VB NBR70
porvédő és rugó nélküli 

fémházas radiális tengely-
tömítés

0,5 -35°C/+100°C 12m/s

VA NBR70
porvédő nélküli, rugó nél-
küli zárt fémházas radiális 

tengelytömítés
0,5 -35°C/+100°C 12m/s

VBC NBR70
porvédő és rugó nélküli 
fém-gumiházas radiális 

tengelytömítés
0,5 -35°C/+100°C 12m/s

VBG NBR70
porvédő és rugó nélküli 
fém-gumiházas radiális 

tengelytömítés
0,5 -35°C/+100°C 12m/s

VG NBR70
porvédő és rugó nélküli 
gumiházas radiális ten-

gelytömítés
0,5 -35°C/+100°C 12m/s

Kód/
Meg-

nevezés
Anyag Alkalmazás

Nyomás 
tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

TCR NBR Szilikon 
VITON ACM

jobb oldali 
forgásirányhoz kötött, 

autóipari felhasználásra
0,5 -55°C/+220°C 12m/s - 

30m/s

TCL NBR Szilikon 
VITON ACM

bal oldali 
forgásirányhoz kötött, 

autóipari felhasználásra
0,5 -55°C/+220°C 12m/s -

30m/s

TCW NBR Szilikon 
VITON ACM

univerzális, forgás-
iránytól független, 

autóipari felhasználásra
0,5 -55°C/+220°C 12m/s -

30m/s 

SCJY NBR 80-90 kormánymű szimering 10 -35°C/+100°C 12m/s

AXLE NBR Szilikon 
VITON ACM

kazettás szimeringek 
kerékagy alkalmazásra 0,5 -55°C/+220°C

Járműipari szimeringek



Kód/
Megnevezés Anyag Hőmérséklet 

tartomány

o-gyűrű NBR70/90 -35°C/+100°C

o-gyűrű VITON -35°C/+220°C

o-gyűrű Szilikon -55°C/+200°C

o-gyűrű EPDM -50°C/+120°C

x-gyűrű NBR -35°C/+100°C

O-gyűrűk/X-gyűrűk/Gumizsinórok

V-gyűrűk

Kód/
Megnevezés Anyag Hőmérséklet 

tartomány

VA NBR
VITON

-35°C/+100°C
-35C/+220°C

VS NBR
VITON

-35°C/+100°C
-35°C/+220°C

Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

UN
(K21) PU92

dugattyú és rúdtö-
mítésként egyaránt 

alkalmazható
400 -30°C/+100°C ≤ 0,5

UN 
(K21) NBR90

dugattyú és rúdtö-
mítésként egyaránt 

alkalmazható
150 -30°C/+105°C ≤ 0,5

D2
(K22) PU92 rúdtömítés 400 -30°C/+100°C ≤ 0,5

D2 
(K22) NBR90 rúdtömítés 150 -30°C/+105°C ≤ 0,5

D3
(K33) PU92 rúdtömítés 400 -30°C/+100°C ≤ 0,5

K38 PU94 rúdtömítés 400 -30°C/+100°C ≤ 0,5

D4
(K32) PU92 + POM rúdtömítés 400

-30°C/+100°C 
(PU)

≤ 0,5

D5 
(K31)

NBR90 + PU92 
+ POM rúdtömítés 630

-30°C/+100°C 
(PU)

≤ 0,5

K36 NBR90 + szövet-
betétes NBR

dugattyú és rúdtö-
mítésként egyaránt 

alkalmazható
250 -30°C/+105°C ≤ 0,5

K37
NBR90 + szövet-

betétes NBR 
+ POM

rúdtömítés 400
-30°C/+105°C 

(NBR)
≤ 0,5

D10 PU92 + POM rúdtömítés 400
-30°C/+100°C 

(PU)
≤ 0,5

K35 Teflon/Br + NBR 
o-gyűrű rúdtömítés 400 -30°C/+105°C ≤ 5

K1
NBR90 + szövet-

betétes NBR 
+ POM

rúdtömítés 400 -30°C/+105°C ≤ 0,5

K34
NBR90 + szövet-

betétes NBR 
+ POM

rúdtömítés 700 -30°C/+105°C ≤ 0,5

D1
(K23) PU92 dugattyútömítés 400 -30°C/+100°C ≤ 0,5

Hidraulika/Pneumatika



Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

D1
(K23) NBR90 dugattyútömítés 150 -30°C/+105°C ≤ 0,5

K40 PU + POM dugattyútömítés 400
-30°C/+100°C 

(PU)
≤ 0.5

K41 Teflon/Br + NBR 
o-gyűrű dugattyútömítés 400 -30°C/+105°C ≤ 5

K17 Teflon/Br + NBR 
o-gyűrű dugattyútömítés 400 -30°C/+105°C ≤ 5

K19 NBR + Teflon/Br 
+ POM dugattyútömítés 400 -30°C/+105°C ≤ 1.5

K15 PU + NBR 
o-gyűrű dugattyútömítés 400

-30°C/+100°C 
(PU)

≤ 0.5

K49 PU + NBR 
négyszög gyűrű

dugattyútömítés 400
-30°C/+100°C 

(PU)
≤ 0.5

K43
NBR + szövet-
betétes NBR 

+ POM
dugattyútömítés 500

-30°C/+100°C 
(PU)

≤ 0.5

K16
NBR90 + szövet-

betétes NBR 
+ POM

dugattyútömítés 400 -30°C/+105°C ≤ 0,5

K18/ 
K518 NBR + TPE + POM

dugattyútömítés/
erősített 

dugattyútömítés
400 -30°C/+105°C ≤ 0,5

Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

K25 NBR + fém dugattyútömítés 16 -30°C/+105°C ≤ 1

K26 NBR + fém + rugó dugattyútömítés 60 -30°C/+105°C ≤ 0,5

K30 NBR + fém rúdtömítés 16 -30°C/+105°C ≤ 1

K51 PU92 rúdtömítés 16 -30°C/+80°C ≤ 1

K56 NBR+TPE rúdtömítés 16 -30°C/+105°C ≤ 1

K55 NBR + fém dugattyútömítés 12 -30°C/+105°C ≤ 1

K57 NBR + fém dugattyútömítés 12 -30°C/+105°C ≤ 1

K54 NBR dugattyútömítés 12 -30°C/+105°C ≤ 1

K65 NBR dugattyútömítés 12 -30°C/+105°C ≤ 1

K53 PU pneumatikus 
fékezőtömítés 12 -30°C/+105°C ≤ 1



Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

DH
(K103) PU szennylehúzó 0

-30°C/+100°C 
(PU)

≤ 1

DH3
(K27) PU szennylehúzó 0

-30°C/+100°C 
(PU)

≤ 1

DH4
(K09) PU szennylehúzó 0

-30°C/+100°C 
(PU)

≤ 1

DP8 NBR90 szennylehúzó 0 -30°C/+105°C ≤ 1

DH5
(K06) PU92 szennylehúzó 0 -30°C/+100°C ≤ 1

DP6 NBR90 szennylehúzó 0 -30°C/+105°C ≤ 1

K11 TPE szennylehúzó 0 -40°C/+120°C ≤ 2

DH7 PU szennylehúzó 0 -30°C/+100°C ≤ 1

ME3 PU92 + fém szennylehúzó 0 -30°C/+100°C ≤ 1

WPM NBR90 + fém szennylehúzó 0 -30°C/+105°C ≤ 1

WPR NBR90 szennylehúzó 0 -30°C/+105°C ≤ 1

ME1 PU92 + fém szennylehúzó 0 -30°C/+100°C ≤ 1

DKB NBR90 + fém szennylehúzó 0 -30°C/+105°C ≤ 1

ME2 PU92 + fém szennylehúzó 0 -30°C/+100°C ≤ 1

Szennylehúzók



Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

vezető-
szalag PTFE/Br vezetőszalag -60°C/+200°C ≤ 1

vezető-
szalag 
RS40

keményszövet vezetőszalag -40°C/+120°C ≤ 1

vezető-
gyűrű 

PF
keményszövet vezetőgyűrű -40°C/+120°C ≤ 1

vezető-
gyűrű 
K68

POM vezetőgyűrű -30°C/+125°C ≤ 1

Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

K82 PU95 SAE 
karimatömítés 600 -30°C/+100°C

K84 PU94 kéthatású 
zárótömítés 600 -30°C/+100°C

Kód/
Megnevezés DIN 471 DIN 472 DIN 6799

Anyag szabvány rugóacél/INOX szabvány rugóacél/INOX szabvány rugóacél/INOX

Alkalmazás tengelyre furatba tengelyre

Vezetőelemek

Egyéb statikus tömítés

Rögzítőgyűrűk

Kód/
Megne-
vezés

Anyag Alkalmazás
Nyomás 

tartomány 
(BAR max)

Hőmérséklet 
tartomány

Sebesség
m/s

CUT PA66/N70 dugattyútömítés 500 -30°C/+120°C ≤ 1

ZBR TPU rúdtömítés 400 -30°C/+110°C ≤ 1

S1 TPU rúdtömítés 400 -30°C/+110°C ≤ 1

MD-L NBR80/
POM/TPC dugattyútömítés 250 -20°C/+100°C ≤ 1

DTW TPE szennylehúzó -40°C/+120°C ≤ 0,75

HW TPU szennylehúzó  -40°C/+120°C ≤ 0,5

PAD TPU szennylehúzó  -40°C/+110°C ≤ 1

MCW TPU szennylehúzó -40°C/+120°C ≤ 1,5

PA TPU szennylehúzó  -40°C/+110°C ≤ 1

SKF hidraulika tömítések



Rúdtömítések

Tömítésgyártás – Budapest

Gyártás 10 féle fő alapanyagból és ezek speciális változataiból:
PU (poliuretán), NBR, FPM (Viton), EPDM, MVQ (szilikon), PTFE,

PTFE/Br (teflonok), POM (poliacetál), PA (poliam
id), PAEK.

A táblázatból kiválasztott töm
ítésprofilok, illetve részünkre m

egküldött rajz, 
vagy m

inta alapján vállaljuk töm
ítések azonnali gyártását ø600m

m
-ig. 

Rendeléseik leadásánál kérjük, hogy fém
 m

éreteket adjanak m
eg!  

Dugattyútömítések

Szennylehúzók

Radiális tömítések

Vezetőelemek

Támasztógyűrűk

Statikus tömítések

Tömítésgyártás – Budapest



Rúdtömítések

Dugattyútömítések

Tömítésgyártás – Debrecen

Gyártás 10 féle fő alapanyagból és ezek speciális változataiból: 
PU (poliuretán), NBR, FPM (Viton), EPDM, MVQ (szilikon), PTFE, PTFE/Br (teflonok), POM (poliacetál), PA (poliamid). 

Szennylehúzók

Radiális tömítések

Vezetőelemek

Támasztógyűrűk

Statikus tömítések

Tömítésgyártás – Debrecen

A táblázatból kiválasztott tömítésprofilok, illetve részünkre megküldött rajz vagy méretek alapján
vállaljuk tömítések azonnali gyártását ø600mm-ig.

Rendeléseik leadásánál kérjük, hogy fém méreteket adjanak meg!  



Budapest
 

budapest@intramark.hu 

Tel.: 06 1 297-1450   

1184 BUDAPEST, 
Mikszáth Kálmán u. 18.  

intramark.hu
szimering.hu

INTRAMARK Kft.

Debrecen
 

info@intramark.hu 

Tel.: 06 52 540-555 
 06 52 500-230 
 06 52 445-971   

4026 DEBRECEN,   
Pesti u. 67-69.  

intramark.hu
szimering.hu

INTRAMARK Kft.

ISO 9001




