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KUP-1010-B

Bestelinformatie

Type Artikelnr.

KUP-1010-B 5312983

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires  www.sick.com/

Gedetailleerde technische specificaties

Technische gegevens

Accessoiregroep Golfadaptie

Accessoirefamilie Askoppelingen

Beschrijving Balgkoppeling, asdiameter 10 mm / 10 mm, maximale asverschuiving: radiaal +/- 0,25 mm,
axiaal +/- 0,4 mm, haaks +/- 4°; max. toerental 10.000 tpm, –30° tot +120° Celsius, max.
draaimoment 80 Ncm; materiaal: balg van roestvast staal, klemnaven van aluminium

Bijzonderheid Maximale asverschuiving: radiaal +/- 0,25 mm, axiaal +/- 0,4 mm, haaks +/- 4°; max. toeren-
tal 10.000 tpm, –30° tot +120° Celsius, max. draaimoment 120 Ncm; materiaal: balg van
roestvast staal, naven van aluminium

Classificaties

ECl@ss 5.0 23031090

ECl@ss 5.1.4 23031090

ECl@ss 6.0 23031090

ECl@ss 6.2 23031090

ECl@ss 7.0 23031090

ECl@ss 8.0 23031090

ECl@ss 8.1 23031090

ECl@ss 9.0 23031090

UNSPSC 16.0901 31163014

Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

Cheese-head screw
M2.5 x 8, DIN 912 A2

21±1 (0.83) 29±1 (1.14)
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Wijzigingen en correcties voorbehouden

http://www.sick.com/5312983
http://www.sick.com/5312983
https://www.sick.com/


On
lin

e-
da

ta
sh

ee
t

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK In één OOGOpSlAG
SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor indus-
triële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en 
efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen 
van milieuverontreiniging. 

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespeci-
fieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze 
klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen 
voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en 
R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u 
tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit. 

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIjD bIj u IN DE buuRT:
Contactpersonen en andere vestigingen - www.sick.com


