SKENSTYRNING & KULSKRUVAR

Sid. 1

Stort kvalitativt utbud
Vi har produkter inom både mekanik och elektronik. Med hjälp
av stort lager och egen verkstad ökar vi vår flexibilitet samt
behåller kortar leveranstider.

Vi samarbetar med världsledande leverantörer inom
många olika produktområden. Som leverantör av
kulskruvar och skenstyrningar har vi valt en leverantör
som står för hög kvalitet och som har ett brett produktutbud. Ett sortiment som vi tror mycket starkt på och
som vi med stolthet representerar. Från vår leverantör
NSK erbjuder vi ett komplett utbud av bland annat
skenor, vagnar, kulskruvar och kullager.

Kapning och dimensionering

Lager och verkstad

Bearbetning genom att kapa skenor är en tjänst som
vi på Acumo erbjuder. Utförandet kräver inte bara
kvalitet på utrustningen, även erfarenhet och precision
är av stor vikt för ett lyckat resultat. Det är bara lyckade
resultat som räknas – felaktiga toleranser kan skapa
obrukbara produkter. Vi är därför stolta att vårt arbete
uppskattas och nyttjas av våra kunder.

Intill vårt huvudkontor i Uttran har vi en stor lageroch verkstadslokal om 200 m2. Vi har många produkter
på lager, flera olika typer av kulskruvar, skenor och
tillbehör vilket bidrar till att leveranstiderna gentemot
våra kunder kan kortas. I verkstaden har vi dessutom
möjlighet att själva kapa både skenor och kulskruvar
efter specifika önskemål.

Grundarna: Mikael Törnberg och Mats Gårdestam

I vår verkstad har vi investerat i en vattenkyld kap
vilket möjliggör att vi både kan bearbeta samt kapa
skenor och kulskruvar i olika längder och storlekar.
Vi har möjlighet att kapa skenor upp till storlek 65.
Genom den vattenkylda kapningen bevaras ytskiktet
och säkerställa bästa möjliga kapyta. Vi erbjuder även
skarvkapning för önskemål av extra långa enheter.

Tillverkaren NSK

Produktöversikt

NSK är en världsledande tillverkare av bland annat linjärenheter,
kulskruvar och kullager. Företaget startades 1916 och var då
den första kullagertillverkaren i Japan. De har sedan dess
utökat sin verksamhet och finns idag utspritt över hela världen.

Vårt sortiment innehåller skenor, kulskruvar och monocarrier i
olika utförande för olika ändamål. Komplettera den mekaniska
lösningen med elektronik från vårt övriga sortiment.
SKENSTYRNINGAR ..................................................Sid 6 - 12

NSK är ett globalt företag och har idag över 200
service- och produktionscenter runt om i världen. Med
omkring 24.000 medarbetare representerade på alla
kontinenter, har NSK ett nära samarbete med sina
kunder och samarbetspartner.
Dessutom har NSK med sin erfarenhet på näst intill
100 år inom sitt område, lärt sig att ta fram produkter
och tjänster som är perfekt anpassade för olika industrier, branscher och användningsområden.
NSK hör till de företag som är ledande när de gäller
patentsökningar för maskindelar. De koncentrerar sig
dock inte enbart på utveckling av nya tekniska lösningar,
utan också på kontinuerlig optimering av produktens
kvalitet i alla dess tillverkningsfaser.

Kulskruvar som går praktisk taget underhållsfritt i
verktygsmaskiner med höga bearbetningshastigheter
är ett exempel på NSK-produkter som visar prov på
sin kvalitet genom att fungera dag ut och dag in. Att
produkterna ska klara av de allra tuffaste driftsmiljöer,
samtidigt som de uppfyller högsta möjliga prestandakraven är en självklarthet.

Vi har ett brett utbud av enheter anpassade efter både
Worldwide och Europa standard. Skenorna kan levereras
i hellängder upp till 4 m, eller kapas efter önskemål, även
skarvkapning är möjligt. All bearbetning utförs i vår egna
verkstad. Stort lager och korta leveranstider.

Vi på Acumo är mycket stolta över att samarbeta med
NSK. En leverantör som vet vilka krav företagen inom
råvaruindustrin ställer. I kombination med vår kunskap
om vad som gäller på den nordiska marknaden samt
för våra kunder - är ett lyckat resulterar där vi kan dra
nytta av varandras kompetens och erfarenheter givet.

MONOCARRIER ....................................................................Sid 13

Komplett linjärenhet med integrerad kulskruv och
skenstyrning. Finns i 6 storlekar och med många olika
slaglängder.

KULSKRUVAR ................................................................. Sid 14 - 20

“Tillsammans med vårt övriga
sortiment inom mekanik och
elektronik kan vi på Acumo
erbjuda helhetslösningar till
en mängd olika applikationer.”

I vårt sortiment ingår allt från kulskruvar med DIN-standard
till kulskruvar anpassade för press- och stansapplikationer.

YTBEHANDLADE ENHETER .................................. Sid 21-22
Många av våra skenor och kulskruvar går att får ytbehandlade.
Enheterna finns tillgängliga i svartkromaterat, silverkromaterat
och rostfritt utförande.

BSBD KULLAGER .......................................................... Sid 23
Vinkelkontaktlager för extremt höga laster

Sid. 4

Sid. 5

RA - Serien

Skenor
Skenor i varierande storlekar för olika ändamål. Storlekar
från 5 för de allra minsta, upp till 65. Skenorna kan levereras
i hellängder upp till 4 m eller kapas efter önskemål.

RULLSKENA
RA-serien är vår standardiserade 4-radiga
rullskenstyrning för linjärlager-applikationer
med extremt hög belastning eller mycket
höga krav på styvhet, noggrannhet samt
livslängd. Underhållsfri med K1-enheter.

Skenan finns som standard i storlekar från
25 till och med 65. Rekommenderad för t.ex
verktygsmaskiner. RA-skenor kan också fås
som matchade system i storlekar 15 och 20
mot beställning.

RA - Serien
Rullskena
RA - serien är en rullskena och den finns som standard i storlekar från 25
till och med 65. För höga belastningar med en jämn gång.

NH - Serien
Standardskena för höga laster
NH - serien är en standardskena som ersätter den tidigare serien LH.
Skenorna finns i storlekar från 15 till 65. En av de vanligaste skenorna.
Eurpastandard.
NS - Serien
Kompakt standardskena
NS - serien är en standardskena som ersätter den tidigare serien LS.
Skenorna finns i storlekar från 15 till 35. En av de vanligaste skenorna.
Worldwide standard.
LW - Serien
Bred standardskena
LW - serien är en extra bred linjärlagring för höga moment. Skenorna finns
i storlekar från 17 till 50.

PU/PE - Serierna
Miniatyrskena

EGENSKAPER

PU/PE - serien är en miniatyrskena och finns i storlekar från 5 till och
med 15. Anpassad för mindre laster och applikationer.

• 6 vagntyper i 8 storlekar (15-65)
• Extremt hög bärighet och styvhet
• Extremt hög tålighet mot chocklaster
(press och stansning)
• Mycket hög noggrannhet och jämn
gång. (Alla vagnar innehåller en S1
distans mellan varje rulle för en
jämnare gång)

Tillbehör
K1-smörjenhet, s1 kuldistanser, fett, plugg, metallavstrykare,
dubbeltätning, nipplar med mera.

Sid. 6

• Låg friktion i förhållande till styvhet
• Extratätningar och metallavskrapare som
tillbehör
• Underhållsfri med K1-enheter

Sid. 7

NH - Serien

NS -Serien

STANDARDSKENA FÖR HÖGA LASTER

KOMPAKT STANDARDSKENA

NH - serien är en standardskena som
ersätter den tidigare serien LH. Skenorna
finns i storlekar från 15 till 65. En av de
vanligaste skenorna. Europastandard.

NS -serien är en standardskena som
ersätter den tidigare serien LS. En av de
vanligaste skenorna. Skenorna finns i
storlekar från 15 till 35. Worldwide standard.

En tyst enhet som endast uppnår en ljudnivå på 62dB vid maxhastigheten 5 m/sek.

EGENSKAPER
• 8 storlekar
• 6 vagnsmodeller
• Höga laster
• Jämnare gång
• 30% högre dynamisk last
• Dubbel livslängd, jämfört med tidigare
modell

Sid. 8

En tyst enhet som endast uppnår en
ljudnivå på 62dB vid maxhastigheten
5 m/sek.

EGENSKAPER
• K1 som tillval
• ”Tysta” vagnar endast 62dB vid 5 m/sek
• Hastigheter upp till 5 m/sek
• Europa standard

• 5 storlekar
• 4 vagnsmodeller
• Kompakt styrning
• Jämnare gång
• 30% högre dynamisk last
• Dubbel livslängd, jämfört med tidigare
modell

• K1 som tillval
• ”Tysta” vagnar endast 62dB vid 5 m/sek
• Hastigheter upp till 5 m/sek
• Worldwide standard

Sid. 9

LW -Serien

PU/PE - Serien

BRED STANDARDSKENA

MINIATYRSKENA

LW - serien är en extra bred skenstyrning för
höga moment. Skenorna finns i storlekar från
17 till 50. Denna produkt finns i lager för korta
leveranstider.

PU/PE - serien är en miniatyrskena och finns
i storlekar från 5 till och med 15. Anpassad
för mindre laster och applikationer. Alla skenor kommer i rostfritt utförande.

EGENSKAPER

EGENSKAPER

• Breda vagnar i 5 storlekar (17-50)
• Full utbytbarhet
• Mycket hög bärighet och högsta
standard noggrannhet
• Mycket hög tålighet mot vertikala
chocklaster
• Två tillgängliga förspänningsklasser
som standard

Sid. 10

• Låg friktion och ljudnivå
• Extra tätningar och metalavskrapare
som tillbehör
• Självinställning
• Underhållsfri med K1-enheter

• Smala vagnar i 5 storlekar (5-15)
• Full utbytbarhet och kulkedja som
tillval
• Hög bärighet i alla riktningar och
högsta standard noggrannhet
• Med eller utan förspänning

• Extremt låg friktion och ljudnivå
• Låg vikt
• Nytt tätare utförande
• Producerar väldigt lite partiklar
• Rostfritt utförande som standard
• Underhållsfri med K1-enheter

Sid. 11

Tillbehör till skenor

Monocarrier

ALLT FRÅN A TILL Ö

KOMPLETT LINJÄRENHET

NSK erbjuder många olika typer av tillbehör
till skenorna. Bland annat K1-smörjenheter,
dubbeltätningar, metallavskrapare, fettnipplar
samt olika typer av plugg.

Fettet i vagnarna går även att byta ut för att
kunna anpassas till olika miljöer eller olika
typer av applikationer.

URVAL AV TILLBEHÖR
• Dubbeltätningar
• Metallavskrapare
• K1-kit (smörjenhet)
• Fettnipplar
• Fettsprutor

Sid. 12

Komplett linjärenhet med integrerad kulskruv
och skenstyrning. Finns i 6st storlekar och
med många olika slaglängder. NSK använder
sig av en gotisk slipning vilket möjliggör lika

last vertikalt och i sidled. Svartkromaterad
som standard vilket gör enheten rostskyddad.
Motorflänsar, täckplåtar och sensorer finns
som tillval.

EGENSKAPER
• Olika typer av fett anpassat för olika
miljöer eller aplikationer
• Plastplugg
• Mässingsplugg

• Kompakt design, kulskruv och
supportlager integrerad till en enhet
• Tar stora laster och är styv
• Enkelt montage
• Lång livslängd pga låg friktion mellan
kulskruv och linjärlager
• 5 standard storlekar: MCM02, MCM03,
MCM05, MCM06, MCM08 & MCM10.
• Slaglängder från 50 mm till 1000 mm
• Stigning kulskruv 1, 2, 5, 10, 12, 20 eller 30 mm

• 2 noggranhetsklasser:
H=High och P=Precision
• Repeterbarhet H: ± 0.010 mm och
P: ± 0.003 mm.
• K1-kit som standard vilket ger lång tid
mellan service
• Dubbla åkvagnar som tillval vid högre
belastningar.
• Överlägsen prestanda i smutsiga miljöer
• Åkvagnen har tätningar runt om för
bästa möjliga tätning.

Sid. 13

R - Serien

Kulskruvar
För att sköta förflyttningen av vagnen har vi kulskruvar med
olika teknik. Slipade, precisionsrullade och rullade. Storlekarna
varierar från 6 mm i diameter till 200 mm (HTF) i diameter
och finns i längder upp till 4500 mm

RULLAD KULSKRUV
R - serien består av rullade kulskruvar utan
förspänning för allmän automation och
specialmaskiner. Kulskruvarna levereras
färdigbearbetade och komplett med ändlager.

R - Serien
Rullad kulskruv

VSP - Serien
Precisionsrullad kulskruv med DIN-standard

PSS - Serien
Slipade kulskruvar

HTF - Serien
Kulskruv för extremt höga laster

FCS-serien - utbytbara rullade kulskruvar

EGENSKAPER

Utbytbara rullade kulskruvar med DIN-standard

• Rullade kulskruvar utan förspänning för
allmän automation och specialmaskiner
• Mer än 31 olika diameter/stigning kom
binationer
• Standard Diametrar 10-50 mm och
stigningar 3-80 mm
• Hög bärighet och styvhet

Tillbehör och ytbehandlingar
Vi erbjuder många tillbehör och flera varianter av ytbehandlingar.

Sid. 14

• God noggrannhet och jämn gång
• Hastigheter på över 120 m/m => 2 m/s
• 5 olika muttertyper
• Kan levereras glappreducerade
• Levereras bearbetade efter er ritning
• Mycket attraktivt pris

Sid. 15

VSP - Serien

PSS - Serien

PRECISIONSRULLAD MED DIN-STANDARD

SLIPADE KULSKRUVAR

VSP-serien består av standardiserade,
precisionsrullade kulskruvar för allmän
automation och specialmaskiner. Enehterna
levereras färdigbearbetade och komplett

PSS -serien består av slipade kulskruvar med
diameter från 10 upp till 50. Kulskruvarna är
färdig bearbetade i motoränden vilket bidrar
till att de kan monteras snabbare.

med ändlager. Underhållsfri med
K1-smörjenheter. Standardlängder
på lager för korta leveranstider.

EGENSKAPER
• DIN-standard på kulmuttern
• Låg tröghet och användbar i
applikationer med roterande mutter
• Fyra kontaktpunkter förspänd samt
inget axiellt glapp

Sid. 16

Finns i färdiga längder på vårt lager för
snabba leveranser.

EGENSKAPER
• Extra bra tätning för smutsiga miljöer
• K1-smörjenhet ger långa smörjintervaller
• Diameter: 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm.
• Stigning: 5, 10, 20, 25, 32, 40, 50 mm.

• Tystare kulskruv
• Kompakt
• Lågt tröghetsmoment
• Hastigheter upp till 5000 rpm
• C5 och C7
• Smörjnipplar som standard
• Korta leveranstider

• Stort urval av storlekar:
- Diameter: 10, 12, 15, 20, 25, 32, 36, 		
		
40, 45, 50 mm.
- Stigning: 5, 10, 16, 20, 25, 30, 32, 40,
		
50, 60, 64, 80, 100 mm.
- Slaglängd: 50 - 2000 mm.

Sid. 17

HTF - Serien

FCS - serien

KULSKRUV FÖR EXTREMT HÖGA LASTER

UTBYTBARA RULLADE KULSKRUVAR

HTF-serien består av kulskruvar som är
anpassade för att kunna klara av extremt
höga laster. En unik kulskruv som passar
utmärkt för press- och stansapplikationer.

Konceptet rullade kulskruvar med utbytbara
muttrar är utvecklat av NSK med hjälp av den
senaste tekniken.

Tack vare en unik tillverkningsprocess där
kulskruven härdas i 9 olika steg så får vi en
extremt tålig kulskruv, hård yta och hög hållfastighet.

EGENSKAPER
• Press och stanskulskruv
• Diametrar 32-200 mm
• Stigningar 10-32 mm
• Hastigheter upp till 1,6 m/sek

Sid. 18

Tack vare att kulskruvarnas muttrar är
utbytbara kan vi på Acumo nyttja vårt stora
lager och erbjuda snabb service.

EGENSKAPER
• Extremt höga laster upp till 150 ton
• S1 teknologi (kuldistanser)
• Formsprutning (injection moulding)

• Snabb bearbetning
• Möjligt med integrerad K1 i mutter
• DIN-standard

• Finns redan nu i storlek 15-40 på lager
• Stigning 5-25mm
• Noggrannhet C7

Sid. 19

Sid. 20

Tillbehör kulskruvar

Ytbehandlad kulskruv

ALLT FRÅN A TILL Ö

HIGH DURABILITY BALL SCREW

Vi erbjuder ett brett sortiment av tillbehör
från NSK till alla olika typer av kulskruvar.
Exempelvis lagerbockar, fett, vinkelkontaktlager samt patenterade tätningskit.

NSK har tagit fram en ny ytbehandling för
kulskruvar som väsentligt förbättrar egenskaperna vid användning i lågfart och vid
korta repetitiva slag.

URVAL AV TILLBEHÖR

EGENSKAPER

• Lagerbockar
• Fett
• Vinkelkontaktlager
• K1-kit (Smörjtätning)

• Klarar låga varvtal utan försämrad smörjning

• Längder upp mot 1850mm

• Klarar korta repetitiva slag med bibehållen
smörjning

• Noggrannhetsklasser C5 eller bättre

För tex. verktygsmaskiner med höga krav på
repeternoggrannhet över tid.

• Minskat slitage och UH pga. förbättrade
smörjegenskaper

Sid. 21

Sid. 22

Ytbehandlade enheter

BSBD Kullager

SILVER- ELLER SVART KROMATERING SAMT ROSTFRITT

VINKELKONTAKTLAGER FÖR EXTREMT HÖGA LASTER

Många av våra skenor och kulskruvar går att
få ytbehandlade, vilket bland annat används
inom food and packaging industrin. Antingen
med silverkromatering, svartkromatering

Moderna verktygsmaskiner kräver kulskruvar
som exakt kan positionera ett arbetsstycke
eller maskinkomponent, snabbt och effektivt.
BSN/BSF sortiment av lager är vinkelkontakt-

eller i rostfritt utförande. Storlekarna varierar
mellan olika utföranden. Vissa storlekar och
modeller finns på lager, fråga oss!

EGENSKAPER

EGENSKAPER

• Silverkromatering storlek 15 till 65 mm
• Svartkromaterat storlek 15 till 35
• Rostfria storlek 15 till 35

• BSN-serien:
Vinkelkontaktlager har en 60° kontakt
vinkel samt är tvåradig.

lager som är avsedda att specifikt uppfylla
höga krav. Lagerna används till kulskruvar
med diameter från 20 till 80.

• BSF-serien:
BSF-serien är liknande BSN-lagret fast
med bulthål för enkel direktmontering.

Sid. 23

Er långsiktiga samarbetspartner
– inom automationstjänster
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