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Value Selling för  
återförSäljare 
Kundnärhet runtom i världen

Ett omfattande distributionsnätverk är viktigt för förstklassig kundservice och närhet till 
kunden. Tillverkare av originalutrustning (OEM), underhålls- och tjänsteleverantörer, ma-
skin- och anläggningsoperatörer: runt om i världen förväntar sig att få Freudenberg Sealing 
Technologies tätningar i originalkvalitet för att öka driftstiden på maskinerna.
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Speciella parametrar kräver speciella tätningar. Så kallade boxpack-
ningar har prövats och testats för extremt höga temperaturer och 
kemisk resistens i pump- och ventilapplikationer De erbjuder utmärkt 
tätningseffekt med bibehållen elasticitet. Boxpackningar pressas in i 
installationsutrymmet och förblir elastiska även vid konstanta föränd-
ringar i temperatur och tryck. Freudenberg Sealing Technologies box-
packningar har visat sig vara flexibla även på andra sätt. För snabba 
reparationer kan ringar enkelt skäras till direkt från rullen och monte-
ras. Lång livslängd, hög extrusionsstabilitet och torrkörningsmöjlighet 
sammanfattar dessa tätningar.

Merkel boxpackningar 
BoxPacKningar

Segment Fördelar
 Processindustri
 Kemisk industri

 Pumpar och ventiler

 Idealiska boxpackningar för 
alla typer av statiska eller 
dynamiska applikationer

aPPliKationer

 Standardportföljen innehål-
ler en mängd olika material 
och utföranden

 Vi tillgodoser alla önskemål, 
inklusive FDA-godkännande
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Segment FördelaraPPliKationerKassettätningar består av en Simmerring® och en 
optimerad slithylsa. De används för att täta axlar 
som är utsatta för höga påfrestningar och besvär-
liga miljöer. 

De senaste utvecklingarna i elastomerer gör det 
också möjligt att få optimal tätning utan en fjäder. 

Kombitätningar består av en Simmerring® (enkel- eller dubbelläpp) och 
en avstrykare av polyuretan. De ökar skyddet mot yttre föroreningar 
samtidigt som de tillåter axiell och roterande rörelse.

kaSSettätningar 

 Lätta och tunga fordon  Motor

 Transmission

 Differentialväxel

 Axlar

w

 Minskad friktion även vid 
höga temperaturer

 Ökat skydd mot yttre föro-
reningar

 Tillåter axiell och roterande 
rörelse
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Radiamatic® HTS II är en speciellt utvecklad PTFE 
tätning inom området radialtätningar, en högpres-
terande tätning för roterande axlar. HTS II är till-
verkad med en tätningsläpp i PTFE och en hållare 
i rostfritt stål. Båda komponenterna är CNC-bear-
betade och det gör att verktygskostnader kan eli-
mineras. Konstruktionen erbjuder låg friktion och 

ger hög energieffektivitet. Det finns flera modeller av tätningsläppar 
tillgängliga för att möjliggöra topprestanda och förlänga tätningens 
livslängd i en mängd olika applikationer.

HtS ii 
radiamatic® htS ii

Segment Fördelar
 Roterande axlar

 Växlar
 Pumpar
 Elektriska drivsystem

 Låg friktion, ej vidhäftande 
 Hög medie- och temperaturbe-
ständighet

 Materialet åldras inteaPPliKationer

 Endast PTFE på mediesidan
 Enkel anpassning till olika 
installationsutrymmen tack 
vare CNC-bearbetning.

 Inga verktygskostnader
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Freudenberg Sealing Technologies Premium Pres-
sure Seal (PPS) har en patenterad "omvänd" läpp-
konstruktion som håller läppens profil stabil upp 
till dubbelt så hög tryckbelastning som tidigare 
konstruktioner. PPS-tätningen fungerar på samma 
sätt som en vanlig radialtätning, med en fjäderbe-
lastad läpp. Dammläppen ger utmärkt skydd mot 

inträngande av smuts och andra föroreningar för att förhindra skador 
på primärläppen. Denna konstruktion är särskilt effektiv under förhål-
landen med piktryck än vid mer konventionella mediumtryck.

ppS 
Premium PreSSure Seal

Segment Fördelar
 Fluidteknik

 Entreprenadmaskiner
 Jordbruksmaskiner
 Hydraulpumpar 
 Hydraulmotorer 

aPPliKationer

w

 Patenterad "omvänd" tät-
ningsläpp gör PPS-tätningen 
särskilt väl lämpad för appli-
kationer med hög hastighet 
och medelhögt tryck

 bästa beständighet mot en 
mängd olika smörjmedel



MSS 1 Simmerring® är ett unikt, patenterat tät-
ningssystem med beprövad funktionalitet i olika 
växellåds- och pumpapplikationer och med en 
servicelivslängd på upp till 20 000 timmar. Bestå-
ende av en väl beprövad, standard Simmerring® i 
kombination med en inre skyddsläpp mot axeln, 
förhindrar MSS 1 föroreningar, inklusive partiklar 

från kuggväxlar/slitdetaljer, och sörjer samtidigt för låg friktion. Ver-
tikala tätningsapplikationer använder traditionellt en primär och en 
sekundärtätning. MSS 1 ersätter båda tätningarna, och minskar i stor 
utsträckning både friktion och det installationsutrymme som krävs.

MSS1 (MSS1 HS) 
modular Sealing Solution 
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Segment Fördelar

 Växlar
 Pumpar
 Robotteknik

aPPliKationer

 Skydd mot inre föroreningar 
även vid vertikalt axelläge

 Mindre påfrestning för smörj-
medel på grund av tätningsläpp 
med sinusformad läpp 

 Låg friktion även vid över-
tryck

 Upp till 70% mindre friktion/
effektförlust i jämförelse 
med användning av två tät-
ningar (befintlig lösning)

 Lång servicelivslängd upp till 
20 000 tim och mer

 Industriella växlar
 Verktyg
 Energiproduktion
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V-tätningssatser är tätningar med flera tätningsringar, 
främst konstruerade för axiella rörelser. De består i allmän-
het av en tryckring, en stödring och flera V-tätningar. 

Profilens utformning och antalet delar samt kombinatio-
nen/valet av material bestäms beroende på driftförhål-

landena. Speciella V-tätningssatser för högt tryck finns tillgängliga då 
kemiska, termiska och mekaniska belastningar uppstår samtidigt.

V-tätningSSatSer 
För axiella rörelSer

Segment Fördelar
 Livsmedels- och bryggeriin-
dustrin 

 Kemisk industri

 Ventiler
 Pumpar
 Hydraulcylindrar 

aPPliKationer

 Universell kemikaliebestän-
dighet

 Hög temperaturbeständighet

 Stabil under tryckbelastning
 Variabla inbyggnadslängder

w



Pr
o

d
u

Kt
er

8

Korta ledtider för alla storlekar – detta är tanken 
med den nya innovativa radialtätningen för den 
tunga industrin. Med fokus på en speciell applika-
tion i ståltillverkningsprocessen har FST utvecklat en 
produkt som passar de typiska behoven i en under-
hållskrävande industri. Merkel Radiamatic®RPM 41 
är ett skräddarsytt tätningselement som optimerats 

genom användning av FEM metoden, och är tillverkat av ett elastomer-
material som utvecklats speciellt för denna applikation. Tätningsläp-
pen av ren elastomer kräver ingen fjäder och utmärker sig genom mini-
mal friktion i kombination med maximal tätningseffekt.

Merkel rpM 41 
radialtätning

Segment Fördelar
 Metallbearbetande industri
 Massa och pappersindustri
 Övrig tung processindustri

 Olika typer av valslager i ett 
valsverk

aPPliKationer
 Snabb leverans inom 24 tim-
mar, vid behov

 Gummi på ytterdiameter: 
förenklad montering
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Flänstätningar ger snabbt täta och säkra anslut-
ningar i utrustning med kontinuerlig drift. Tack 
vare dess symmetriska geometri kan flänsanslut-
ningar monteras och demonteras väldigt enkelt. 
Dimensionerna är standardiserade enligt DIN 
32676, Flänstätningar finns snabbt tillgängliga. 

Freudenberg Sealing Technologies har utvecklat en portfölj med fyra 
material som uppfyller de speciella behoven inom livsmedels- och far-
maceutisk industri. Detta täcker alla krav inom processindustrin efter-
som det minskar verktygskostnaderna.

flänStätning 
Fyra material – ett verKtyg

Segment Fördelar
 Livsmedels- och dryckesindu-
strin

 Farmaceutisk industri

 Pumpar
 Flänsanslutningar
 Ventiler
 Sensorer

aPPliKationer
 Fyra material, men bara ett 
verktyg

 Snabbt och ekonomiskt tack 
vare standardiserade storle-
kar



EA och EAX är vår innovation för en vattenavvisan-
de tätning (axiell tätning). I kombination med en 
radialtätning – som exempelvis RPM41 – är en vat-
tenavvisande tätning viktig för att skydda radial-
tätningar mot smuts, vatten och andra aggressiva 

partiklar som kommer från atmosfären. Enviromatic EA och EAX är en 
ersättning för den mer klassiska V-ringen som VA eller VAX. 

ea & eax 
merKel enviromatic
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Segment Fördelar
 Förnybar energi
 Metallbearbetande industri
 Massa och pappersindustri

 Huvudlager i vindkraftverk
 Axialtätning på rullager i 
valsverk

 Stora växellådor

aPPliKationer

 Hög avstrykningsverkan mot 
yttre påverkan 

 Tydlig förlängning av radialtät-
ningens livslängd i ett tätnings-
system

 Enhetligt och varaktigt kon-
takttryck, även när det finns 
ett stort axiellt spel

 Kan monteras i befintliga 
hus som är avsedda VA- eller 
VAX-tätningar
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Merkel Radiamatic RHS 51 är en radialtätning för 
höga hastigheter. Tätningen är tillverkad i två olika 
gummimaterial samt har ett integrerat stålband 
för montering i öppna lägen. En ny fjäderdesign ger 
jämn kraftfördelning runt hela omkretsen, även 
vid snedställda axlar (+/- 3 mm).

rHS 51  
merKel radiamatic®

Segment Fördelar
 Metallbearbetande industri
 Massa och Pappersindustri

 Axeltätningar för oljesmorda 
lager i valsverk och stora 
växellådor

 Presspassningsmontering i öp-
pet spår 

 Konstant radiell kraft
aPPliKationer

 Hög slitstyrka
 Klarar hög avvikelse av axeln 
(+/- 3 mm)

 Klarar höga rotationshastig-
heter (upp till 35 m/s)

w



Freudenberg Sealing Technologies utvidgar gränserna med den nya ge-
nerationen polyuretan jämfört med alla standard- och kommersiella 
polyuretaner tillgängliga på marknaden idag. Den nya polyuretanen ger 
mycket bättre resultat än andra polyuretanmaterial på grund av dess 
förbättrade egenskaper. Mer än 400 olika artiklar finns tillgängliga som 
katalogartiklar i det nya polyuretanmaterialet. Dessutom kan vi maskin-
bearbeta tätningar i detta material om det krävs. 

Med det nya polyuretanmaterialet håller tätningarna längre än de nuva-
rande standardtätningarna och har en hög motståndskraft även i varmt 
vatten.

nytt polyuretan 
94 au 30000
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Segment Fördelar
 Fluidteknik

 Hydraulpumpar och motorer
 Hydraulcylindrar 
 Kolvackumulatorer
 Pneumatik

aPPliKationer

 Förbättrade prestanda
 Hög slitstyrka 
 Effektiv i applikationer med 
hög värme och extrem kyla: 
mellan -35° upp till +120° C

 Utmärkt ozonbeständighet
 Utmärkt kompatibilitet med 
mineralvätskor

 Utmärkt kemisk resistens 
även vid aggressiva arbets-
förhållanden.
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Produktionsprocesserna inom processindustrin kräver användning av 
olika material. Baserat på matens fett-, smak- eller syrakoncentration 
och specifikationerna för CIP/SIP och ångsteriliseringsprocesser, an-
vänds tätningar som är gjorda av EPDM, VMQ eller FKM. 

Fluoroprene® XP gör att denna differentiering inte blir nödvändig. Ma-
terialet uppvisar en hög grad av beständighet inom alla livsmedelsin-
dustrins kritiska områden och i stora delar av läkemedels- och kemiin-
dustrin.

fluoroprene® xp 
univerSalmaterial

Segment Fördelar
 Livsmedels- och dryckesin-
dustrin

 Farmaceutisk industri
 Kemisk industri

 O-ringar
 Membran
 Klämtätningar
 Precisionssprutade detaljer
 Freudenberg Xpress® detaljer

aPPliKationer
Ett brett utbud av applikatio-
ner som är imponerande över 
hela linjen: Fluoroprene® XP 
är det universella tätningsma-
terialet för ångsterilisering, 
aggressiva CIP-/SIP-media och 
höga fettkoncentrationer

13



 Hetvatten och ånga (varaktigt 
upp till +180°, under korta 
perioder upp till +210°C)

 Syror
 Alkaliska lösningar (natriumhy-
droxidlösning, kaliumhydroxid-
lösning)

 Polära organiska lösningsmedel
 CIP/SIP-media för anläggningar 
med kontinuerlig drift inom 
livsmedels-, dryckes- och far-
maceutisk industri

EPDM är särskilt lämpligt för användning i polära media. Det uppvisar 
en utmärkt beständighet mot vatten och vattenhaltiga system. Detta 
är anledningen till att EPDM i allmänhet är det mest använda materia-
let i livsmedelsproduktion och förädling, med en andel på cirka 70%. 

Det förstklassiga materialet 70 EPDM 291 innehar alla nödvändiga glo-
bala rättsliga godkännanden som FDA, USP Class VI, EU Reg. 1935/2004, 
3-A® sanitetsstandarder och NSF 51.

70 epDM 291 
etenProPengummi
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Segment Fördelar
 Livsmedels- och 
dryckesindustrin

 Farmaceutisk industri
 Kemisk industri

aPPliKationer
 Motståndskraftig i CIP/SIP-lösningar
 Lång servicelivslängd
 Mycket god motståndskraft mot 
åldrande, ozon och ljus

 Hög värme- och köldbeständighet, 
ca. -50°C till +150°C

 God draghållfasthet och brottöjning 
 Mycket hög nötningsbeständighet
 Mycket god motståndskraft mot vat-
ten, polära och oxidativa media
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75 FKM 260466 är ett särskilt slitstarkt material tillverkat av fluorgum-
mi som har utvecklats av Freudenberg Sealing Technologies (FST) för 
användning i syntetiska oljor, framför allt polyglykoler. Dessa smörjme-
del används i ökad omfattning och har en avgörande effekt på förvän-
tad livslängd, förslitning av tätningsläppen och spårbildning på axeln.

fkM 260466 Segment Fördelar
 Kraftöverföring
 Kraftproduktion
 Jordbruk
 Skogsbruk
 Gruvdrift
 Marin framdrivning

 Det finns redan mer än 100 artikelnummer 
tillgängliga

 Inom dimensionsområdet 15 – 110 mm 
axeldiameter

 I standardprogrammet för Simmerring® 
oljetätningar.

 Applikationer i industriella växellådor med 
en förväntad livslängd på > 15 000 drifttim-
mar.

 Används i biologiskt nedbrytbara smörjmedel 
(framför allt syntetisk di- och polyolestrar)

aPPliKationer
 Bästa motståndskraft 
mot syntetiska oljor och 
biologiskt nedbrytbara 
smörjmedel

 Förbättrad slitstyrka
 Ökad livslängd (>15 000 
tim)

 100 artikelnummer 
tillgängliga i standardpro-
grammet för Simmerring® 
oljetätningar

w



Freudenberg Xpress® är din partner för originaltillverkade tätningar 
och skräddarsydda komponenter, med särskilt fokus på snabba le-
veranstider. Freudenberg Xpress® står för snabb leveransservice av: 
maskinbearbetade tätningar, tätningar som är klippta till rätt storlek, 
skräddarsydda tätningar och formade detaljer. Tack vare den senaste 
produktionstekniken, uppnår Freudenberg Xpress® utomordentlig ytfi-
nish på de tillverkade detaljerna. Materialegenskaperna är jämförbara 
med de egenskaper som konventionellt tillverkade tätningar har. Vår 
specifika know-how, kombinerat med vår kunskap och långa erfaren-
het, gör att vi är den idealiska partnern vid brådskande förfrågningar. 
Freudenberg Xpress® erbjuder ett brett utbud av Freudenberg- origi-
nalprofiler och specialutvecklade material. 

freuDenberg  
xpreSS®
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Segment Fördelar
 För alla segment  Tillverkning av prototyper för 

att reducera tid vid utveck-
ling/konstruktion 

 Lång livslängd på produkten 
tack vare unika profiler och 
materialegenskaper

 Snabb leverans för akuta/bråd-
skande behov 

 Ekonomisk tillverkning av små 
kvantiteter

w

aPPliKationer



94 AU 925 Original Freudenberg material -30 till +110 A 94 ±5 till 1,000

94 AU 30000 Original Freudenberg material -35 till +120 A 94 ±5 till 380
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95 AU V142 Original Freudenberg material -30 till +110 A 95 ±5

92 AU 21100 Original Freudenberg material, låg temperatur -50 till +110 A 92 ±5 till 250

72 nbr 902 Original Freudenberg material -40 till +100 A 75 ±5

75 FKm 585 Original Freudenberg material -30 till +200 A 75 ±5

70 epDm 291 Original Freudenberg material, FDA -40 till +150 A 75 ±5 + + +

85 epDm 292 Original Freudenberg material, FDA -40 till +150 A 85 ±5

70 nbr 150 Original Freudenberg material, FDA -20 till +100 A 70 ±5

88 nbr 156 Original Freudenberg material, FDA -25 till +100 A 88 ±5

75 Fluoroprene Xp 41 Original Freudenberg material, FDA -15 till +200 A 75 ±5

85 FKm FXp standard Xpress material -20 till +220 A 82 ±5

85 epDm FXp standard Xpress material -45 till +130 A 85 ±5

85 Hnbr FXp standard Xpress material -20 till +150 A 85 ±5

W FlOn Virgin – FDA -200 till +260 D ≥58

g FlOn Fyllmaterial: 15% glas, 5% mos2 D 55 till 60

C FlOn Fyllmaterial: 25% kol -200 till +260
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till 380

94 AU 21730 Original Freudenberg material – FDA, hydrolysbeständigt -25 till +110 A 94 ±5 till 250 + + + + + + +

93 AU V167 Original Freudenberg material – FDA, hydrolysbeständigt -20 till +110 A 93 ±5 till 600 +

till 250

till 250

till 250 + + + + + + +

till 250 + + + + + + + + +

till 250 + + ++ + +

till 250 + + ++ +

till 250 + + + + +

85 nbr FXp standard Xpress material -30 till +110 A 85 ±5 till 600

till 400

>250 till 400

till 250

till 1,000 +

-200 till +260 till 500

b FlOn Fyllmaterial: 40% brons, 2% kol -200 till +260 D 62 till 67 till 1,000

D 62 till 67 till 500

eF FlOn Fyllmaterial: 10% ekonol (aromatisk polyester) – FDA -200 till +260 D 57 ±3 till 250 + + +

Hg 517 Original Freudenberg material – laminerat material för styrringar -30 till +120

pOm standard Xpress material D 85 ±3

till 300

+-45 till +100 till 280

pA standard Xpress material -40 till +110 D 85 ±3 >280 till 600

Freudenberg xpress 
materials

DimensiOner

pOlyUretAn

elAstOmerer

ptFe

speCiFiKA mAteriAl
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