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LAVERE VIBRASJONS - OG STØYNIVÅ OG FORENKLET MOTORINSTALLASJON 

HVORFOR OPPSTÅR ULYD OG VIBRASJONER I EN BÅT?
I vanlige installasjoner uten Aquadrive trykker propellkraften direkte gjennom akslen på motoren, og kreftene 
overføres til båten via motorfestene. For at disse skal kunne overføre kreftene uten å forårsake opprettingsfeil, 
må de være så harde at motoren knapt kan bevege seg. Dette har den ulempen at en stor del av propellens og 
motorens vibrasjoner også blir overført til skroget, der det forsterkes og forplanter seg som forstyrrende lyd.

AQUADRIVE GJØR AT MOTOREN KAN  MONTERES PÅ MYKERE MOTORFESTER
Med Aquadrive kan man montere motoren på betydelig bløtere og mer fleksible motorfester. Disse gir langt 
bedre isolasjon mot overføring av vibrasjoner fra propell og motor, og senker derved lydnivået. For å oppnå 
denne fordelen må man imidlertid avlaste motoren for propellens trykkraft. Dette gjøres ved å montere et 
Aquadrive trykklager i gummioppheng som opptar kreftene. Mellom motor og trykklager monteres en CV-aksel, 
som med sine unike dynamiske egenskaper tillater at motoren beveger seg uten at det oppstår hastighetsvari-
asjoner som ved en normal kardangaksel.

FORENKLER MOTORINSTALLASJON
Ved at hver av CV-knutene tåler et individuelt vinkelavvik på opp til 8° foren-
kles hele motorinstallasjonen. Man får muligheter til å rette motoren horison-
talt, og det er ikke nødvendig med motoroppretting ned til brøkdeler av mm.

DEMPER TORSJONSSVINGNINGER 
For å unngå torsjonssvingninger i drivsystemet må man som regel ha en 
eller annen form for  elastisk kopling for overføring av motorens vrimoment 
til propellen. Vanligvis vil gearet ha en slik kopling mot motorens svinghjul. 
Dersom gearet ikke har en slik kopling, kan Aquadrive levere en i tilknytning 
til sin CVA-aksel.

Vanlig installasjon
I en vanlig installasjon settes motoren på 
stive motorfester som overfører vibrasjoner 
og støy fra motor og propell direkte til skro-
get. 

Med Aquadrive CVA
Her stilles motoren på myke motorfester, og 
trykkreftene opptas av et gummiopphengt 
trykklager. Avvik i motorens oppretting tas 
opp av CV akslen. Hele installasjonen blir 
enklere og mer støyfri.

PROPELLTRUST
BEVEGELSEFRIHET
VIBRASJONSOVERFØRING

PROPELLTRUST
BEVEGELSEFRIHET
VIBRASJONSOVERFØRING
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HVORDAN ER EN AQUADRIVE BYGGET OPP?

Prinsippet er at motoren kan monteres på myke motorfester som isolerer godt mot støy og vibrasjoner. 
Derfor må propellens trykkrefter absorberes direkte i båtskroget via et trykklager, ikke gjennom motor-
festene. Et CVA-ledd gjør dette mulig. CVA står for Constant Velocity Axial thrust. Et komplett aquadri-
veanlegg består av: 

- TRYKKLAGER
Trykklageret overførerer 
propellens trykkrefter di-
rekte til skroget, og ikke 
gjennom motorens fester, 
som gjør det mulig å bruke 
mykere motorfester, og 
dermed unngå vibrasjons-
forplantning til skroget.

- FLENSADAPTER
For å feste CV-akslen 
til gearets flens må man 
normalt ha en adapter. 
Aquadrive kan levere en 
rekke adapter-kit for tilpass-
ing til de fleste aktuelle gear 
på markedet. 

- MOTORFESTE
Aquadrive motorfester er 
betydelig mykere enn og 
mer støyisolerende enn 
standard motorfester. 

- CV-AKSEL
De unike CV-knutene 
overfører torsjonskreftene 
og gir full bevegelses-
frihet i alle retninger, både 
aksielt og radielt uten at 
omdreiningstallet pulserer 
selv med forskjellig vinkel 
på de to knutene. 
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AQUADRIVE MODULE LINE

Module Line er en nykonstruksjon som har erstattet Classic 
CVA. Den største forskjellen er at Module Line er mer kom-
pakt enn den eldre Classic. Dette skyldes at man har brukt 
en klemhylse som er montert inne i trykklagret for å spare 
plass.  Selve lagerhuset er forarbeidet i herdet aluminium. 
Moduline er sterkere, lettere og kortere enn sin forgjenger.

AQUADRIVE HDL

Aquadrive HDL er Aquadrives store serie av antivibrasjons-
systemer og leveres for 10-25.000 Nm, og opp til 40kN pro-
pelltrust. Denne har valgfritt en klemflens eller vanlig flens 
for feste av propellakselen. 

AQUADRIVE CV-AKSLER
Aquadrive CV-aksler leveres hovedsakelig i 2 vers-
joner. Den ene er CV-akslen, som vanligvis er en sveist 
aksel med et CV-ledd i hver  ende. Den andre, som 
kalles CVM-aksel, består av flere CV-aksler som er satt 
sammen. I hver skjøt er det montert et CV-ledd, samt 
et støttelager.  CV-leddet kan ta en vinkle opp til 8° 
pr. ledd, avhengig av moment og turtall. En aksel med 
ledd i begge ender kan derfor  maksimalt kan oppta 
ett vinkelavvik på 2x8°=16°. Og i motsetning til vanlige 
kardangaksler må ikke vinkelen i begge leddene være like. Det gå fint med f. eks 2° i en ende av akslen, og 5° 
i den andre.

Foruten vinkelavvik vil også en Aquadrive aksel absorbere aksielle avstandsvariasjoner mellom motor og fram-
driftsenheten (vannjet, drev m.m.). I motsetning til splines, som vanligvis har en tendens til låse seg under full 
belastning, bidrar CV-leddet med sitt unike kuleprinsipp til at leddene beholder sin bevegelighet i aksialretning 
under full belastning.

Akselene kan leveres i lengder opp til 2 meter. 
Ved store lengder må imidlertid akslen beregnes 
for hver installasjon slik at man unngår kritiske 
turtall.  Akslene kan også deles i to lengder 
(CVM) dersom det skulle være hemsiktsmessig. 
Da det er røraksler, har de høy styrke i forhold til 
vekten. Akslene kan leveres i lengder tilpasset 
kundens ønsker. Normalt må man foruten akslen 
ha en adapterflens i hver ende, alt avhengig av 
om man monterer mot standard utstyr, eller har 
muligheten til å tilpasse flensene selv. 
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AQUADRIVE CVT

Aquadrives CVT aksel gir den mykeste overføringen av vrimo-
mentet fra motorens svinghjul til en rekke forskjellige framdrifts-
enheter som for eksempel vannjet, drev, overflatepropellere 
og frittstående V-gear. Aquadrive CVT-aksel består av en 
elastisk gummikopling som monteres direkte på motorens sv-
inghjul. Denne koplingen er bygd sammen med en CV-aksel. 
Akslens lengde kan tilpasses kundens behov. CVT-akslene er 
tilgjengelige i et stort antall momentstørrelser, lengder og stivhet 
i den elastiske koplingen. Den kan derfor tilpasses de fleste 
installasjoner.

Med CVT-akslen kan du oppnå følgende fordeler:

• CVT-akslens elastiske kopling, som har en svært myk 
gummiblanding, senker framdriftsanleggets kritiske 
resonanshastighet til vel under  tomgangsturtallet.

• I tilfelle av torsjonssvingninger er den elastiske kop-
lingen utrustet med friksjonsplater mellom den delen 
som driver, og den som er drevet. Dette forbedrer 
dempningsvirkningen, og begrenser eventuelt tap i 
koplingen.

• De to CV-knutene på akslen kan uavhengig av hveran-
dre stilles i forskjellige vinkler uten å forårsake pulser-
ende hastigheter eller vibrasjoner. Kun Aquadrive 
CV-aksler er konstruert for å tåle både aksielle avvik, 
radielle avvik og vinkelavvik som ikke er like for hver 
knute.

• Alle typer innbyrdes bevegelser på hver side av CVT-
akslen kan tillates. Dette er motorvibrasjoner, vridning 
av motoren ved gasspådrag, mindre opprettingsfeil, 
vridninger i skroget osv. CV-leddenes unike prinsipp 
med kuler opptar alle disse bevegelsene, slik at mo-
toren kan monteres på myke motorfester som isolerer 
bedre motorens vibrasjoner fra skroget.

• Med en CVT-aksel er det ikke nødvendig med en 
motor-oppretting ned på brøkdelen av en millimeter. 
Man kan til og med tillate seg å vinkle motoren f.eks 
mer horisontalt i forhold til propellakslen om man 
ønsker det. Aquadriveakslen vil holde en konstant 
hastighet. Til sammenligning kan det nevnes at van-
lig universalledd og kardangaksler er avhengig av at 
vinklen i begge leddene er nøyaktig den samme, hvis 
ikke oppstår det en hastighetspulsering i overføringen 
av kraft fra motor til framdriftsaggregat. Denne vil igjen 
forårsake vibrasjoner.
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AQUADRIVE MOTORFESTER
Motorfestene er en viktig del av en Aquadrive 
installasjon. Selv om de kun er små el-
ementer i en stor installasjon, påvirker de 
i utrolig grad det totale lydbildet i båten. 
Foruten riktig dimensjonering bør et godt 
motorfeste både ha skjold som beskytter 
gummien mot dieselsøl, og en sikkerhetsme-
kanisme av stål som aktivt trer i kraft dersom 
gummien svikter. Aquadrive motorfester er 
laget spesielt for Aquadrive med tanke på 
slike installasjoner. De skiller seg fra vanlige 
motorfester ved at de er mye mykere, og der-
ved har en mye bedre evne til å absorberer 
vibrasjoner  og støy. Motorfestene leveres i 4 
serier. Disse betegnes 50210, 50220, 50230 
og 50240. Innen hver av disse serien kan 
man også få forskjellige hardhetsgrader som 
angitt på skjemaet under.

VALG AV MOTORFESTE
Som det fremgår av teksten ovenfor, er valget av riktig motorfeste viktig.  I tabellen under finner du hvor mange 
mm hvert motorfeste vil bli presset sammen under en gitt belastning. Dette avhenger både av festets størrelse 
samt også av gummiens hardhet. Gummien leveres i 3-4 forskjellige hardhetsgrader. Hvilken hardhet som er 
benyttet ser man av det siste sifferet i betegnelsen, som varierer mellom 0 og 4. Et 50223 feste er et av 50220-
serien gummihardhet nr.3. Som en retningslinje ved valg av motorfeste kan en gå ut fra sammentrykningen. 
Normal sammentrykning bør være:

Serie 50210 - 3mm
Serie 50220 - 4mm
Serie 50230 - 5mm
Serie 50240 - 6mm

Ved valg av motorfester må man også 
ta hensyn til en del  andre faktorer enn 
motorens vekt. Det er antall sylindrer 
(spesielt ved 2 og 3 sylindrede mo-
torer), vekt av tilleggsutstyr som gear, 
kraftuttak o.l. samt vektfordeling. Med 
et gear  bak på en motor med et langt 
overheng vil de bakre motorfestene ta 
en mye større del av motoranleggets 
vekt enn de fremre.

OBS! Tabellen gjelder kun for 
Aquadriveinstallasjoner.
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5 0 2 1 0 MÅLTEGNING 5 0 2 3 0 MÅLTEGNING

Dette lille motorfestet er 
hovedsaklig beregnet for 
hjelpemotorer og genera-
torer. Maks kapasitet er ca 
70 kg pr. feste. Det leveres 
i 4 for-skjellige gummikval-
iteter.

Meget stabilt motorfeste 
som kan brukes for mo-
toranlegg opp til ca 800 
kg pr feste, dvs totalvekter 
over 2 tonn.  Det leveres i 
4 forskjellige gummikval-
iteter.

5 0 2 2 0 MÅLTEGNING 5 0 2 4 0 MÅLTEGNING

50220 er bestselgeren, 
og dekker vanligvis motor 
størrelser opp til ca 350 
hk. Avhengig av motortype 
vil hvert feste ta opp til ca 
200 kg. 5 gummikvaliteter 
er tilgjengelige.

Dette er det største motor-
festet  til Aquadrive. Det er 
konstruert for å tåle mo-
toranlegg med belastning 
opp til 3 tonn pr. feste. 
Det er tilgjengelig i 4 gum-
mikvaliteter
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AQUADRIVE CVA-LEDD -  DIMENSJONERING
Som tidligere nevnt består et komplett CVA-ledd av ett trykklager, en CV-aksel samt en adapterflens. 
Da dimensjonering av ett Aquadriveledd er avhengig av relativt mange faktorer som gjensidig påvirker hverandre (f.eks 
større vinkel reduserer tillatt effekt og turtall), bør man kontakte Progress og la oss foreta beregningene med datapro-
grammer. Vi har imidlertid valgt å oppgi noen nøkkeltall så man kan få en viss ide om hvilken størrelse som er riktig.

ANGÅENDE EFFEKTER
De oppgitte effektene under bildene er bare rettledende. Effekten vil bl.a. variere med reduksjonen på gearkassen. En  
1�0 hk motor med reduksjon �:1 må ha dobbelt så stort CVA-ledd som en med bare 1,�:1. Når man velger må man 
også passe på at både trykklagret og CV-akslen ligger innenfor de gitte grenseverdiene. 

ANGÅENDE TURTALL
Vær oppmerksom på at tillatt vinkel varierer med turtallet. 

ANGÅENDE LENGDER
CV-akslene kan leveres i lengder opp mot � mtr. Den maksimale lengden bestemmes imidlertid av moment og turtall, 
samt dimensjonen på røret. For større lengder må derfor akselen beregnes i  hvert enkelt tilfelle.

Maks 
vrimoment i Nm

Maks 
propellturtall o/min

Maks 
kontinuerlig
propelltrykkraft i kN

Effektområde (hk)

CVB15.10 10�� �000 11 10-��

CVB10.10 1�00 �000 11 ��-��

CVB15.10 1�9� �000 11 �0-1��

CVB21.10 �0�� �000 11 �10-���

CVB21.20 1�00 ��00 1� 1��-���

CVB30.20 1�00 ��00 1� 1��-��0

CVB32.30 �000 1�00 �1 ���-���

CVB42.30 �000 1�00 �1 ���-��0

HDL42.680 1���0 1�00 �0 �00-��0

HDL48-690 1���0 1�00 �0 �00-�00

HDL60-700 1���0 1�00 �0 �00-900

HDL60-700HT ��000 1�00 �0 �00-1000

HDL60-780 ��000 1�00 �0 �00-1�00

INDIKASJONSTABELL
Ved å plukke ut båtype, hestekrefter, og akselturtall i tabellene på neste side får du en indikasjon over hvilken 
belastning de forkjellige Aquadrive apllikasjonene tåler ved nedvinkling på 2o pr knute og levetid på ca 1100 
timer.For eksempel vil en halvplaner med 150hk motor og et akselturtall på 1800o/min. vil  gi en CVB21.10. 
Detaljert beregning skal foretas av Progress Ingeniørfirma AS før installasjon.
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Akselturtall: DEPLASEMENTSBÅTER
2600 CVB0�.10 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0

2400 CVB0�.10 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0

2200 CVB0�.10 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0

2000 CVB0�.10 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0

1800 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1600 CVB0�.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1400 CVB0�.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1200 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0 HDL-Serie

1000 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie

800 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie

600 CVB1�.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie

hk: 45 85 155 175 225 270 365 420

Akselturtall: HALVPLANENDE BÅTER 
2600 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 HDL-Serie

2400 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 HDL-Serie

2200 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0

2000 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0

1800 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1600 CVB0�.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1400 CVB0�.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1200 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0 HDL-Serie

1000 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie

800 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie

600 CVB1�.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie

hk: 45 85 155 175 225 270 365 420

Akselturtall: PLANENDE BÅTER
2600 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 HDL-Serie

2400 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 HDL-Serie

2200 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 HDL-Serie

2000 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 HDL-Serie

1800 CVB0�.10 CVB10.10 CVB�1.�0 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie

1600 CVB0�.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1400 CVB0�.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0

1200 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�1.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 CVB��.�0 HDL-Serie

1000 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie

800 CVB10.10 CVB1�.10 CVB�0.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie

600 CVB1�.10 CVB�1.�0 CVB�0.�0 CVB��.�0 HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie HDL-Serie

hk: 45 85 155 175 225 270 365 420
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MÅLTEGNINGER MODULINE, ALLE MÅL I MM

Type: A B B2* C D E F G H I J K L

CVB05.10 1 191 1�0 10�,� �,� �� �� �00 1�� 100

CVB10.10 1 �1� 1�� ��0 10� �,� �0 9� �00 1�� 100

CVB15.10 1 ��� 1�0 ��0 10�,� 10,� 9� 111 �00 1�� 111,�

CVB21.10 1 ��� �10 ��0 10� 1�,� 10� 1�� �00 1�� 1��

CVB21.20 � ��� �10 ��0 1�� 1�,� 10� 1�� �00 �1� 1�� 100

CVB30.20 � �90 ��� ��0 1�� 1�,� 1�� 1�� �00 �1� 1�� 100

CVB32.30 � ��� �0� ��0 1�0 1�,� 1��,� 1�� ��0 ��� ��� ��0 1�0 �0

CVB42.30 � ��� ��� ��0 1�0 1�,� 1�� �00 ��0 ��� ��� ��0 1�0 �0

CV48 HDL ��0 ��0 1�,� 19� ��0 Se egne tegninger for HDL-trykklagre

CV60 HDL ��0 �00 �0,� ��� ��� Se egne tegninger for HDL-trykklagre

MÅLTEGNINGER HDL-SERIEN. CV-AKSLER, SE MODULINE.

Type: C G H J K M N

HDL680 1 ��� ��0 ��� �00 9� 1�9 �0

HDL700 1 ��� ��0 ��� �00 9� 1�9 �0

HDL700HT 1 �0� ��0 ��� �00 9� 1�9 �0

HDL780 � �1� ��0 ��0 �00 9� �1� �0

    Type 1     Type 2

*SPESIALLENGDER
CV-akslene kan leveres i spesialutførelse i andre lengder. Den mak-
simale lengden bestemmes av moment og turtall, samt dimensjonen 
på røret. For større lengder må derfor akselen beregnes i  hvert enkelt 
tilfelle. B2 angir mimimumslengde ved spesialtilpasning.

              A
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KARDAN-AKSLER FRA GKN

GKN-Gelenkwellenbau Gmbh, er en av verdens ledende 
kardanakselprodusenter med mer en 60 års erfaring fra 
produksjon av kardan-aksler til bil og industri. Et verden-
somspennende nettverk av bedrifter, utviklingsavdelinger 
og serviceverksteder sikrer deg som kunde et høykval-
itetsprodukt gjennom kontinuerlig utvikling, fleksibiltet og 
service. Kardan-aksler fra GKN er et kvalitetsprodukt til en 
rimlig pris.

Kardan-akslene er tilgjenngelig fra 2.400-15.000.000Nm

FORDELER MED KARDAN-AKSLER
Kardan-akslene er en rimelig og pålitlig løsning sammenlignet med CV-aksler. Kardan-akslene har en ulempe i at de er 
avhengig av å ha samme vinkel i alle plan. En CV-aksel kan ha feks �grader i en knute og �grader i den andre. En kardanin-
stallasjon er er derfor mer komplisert enn en CV-installasjon. Kardanakslen krever dessuten jevnlig ettersmøring av ledd 
og splein.

DIMENSJONER
Akslene produseres i alle størrelser og kapasiteter og tillpasses det enkelte behov. Akslene lev-
ere i hovedsak i to versjoner, en med utvendig splein og smøre nippel, og en med innvendig splein 
som er smørefri. Den smørefrie er noe dyrere, men krever mindre vedlikehold.

For detaljtegninger av modeller ta kontakt for mer informasjon. 

SERTIFISERING
Akslene er laget i henhold til ISO 9001,�.9� og sertifisert av DNV. Akslene lages etter 
OE-standarder.

MODELLER
Akslenelages i forskjellig utforming, med flere ledd, ulkike støvhette/sleide-løsninger og 
med standardflenser for SAE eller DIN mål. Andre flenser leveres på spesialbestilling.
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LAGERSKÅL
Det er i hovedsak to typer lagerskåler som har ført til en verdensomspennende standard for kardanaksler.  
Hovedforskjellen ligger i hvordan krysset er festet. Den ene har en lukket løsning, og den andre har en løsning der den 
ene delen skrues fast i leddet. 

Lukket lagerskål brukes hovedsaklig i det private markedet. En enkel løsning, men det tar 
lenger tid og bytte ut kryssene og metoden er dessuten svakere da det må lages rom for 
utskifting av kryss i broen som holder dette på plass.

Splittet lagerskål Tåler høyere belastning og har en langt enklere utskifting av krysset. Det 
har gjort den splittede versjonen til et førstevalg blant "Heavy Duty" aplikasjoner og til yrkes-
bruk der lange avbrudd ofte blir kostbart.

SPLITTTEGNING
Bildet viser en splittet GWB-aksel med innvendig splein. 

Flens

     Kryss

       
 Sleidegaffel

             Støvdeksel

                       Sleidetapp

Mellomakselrør

       
                Sveisegaffel

      Kryss

             

   Flens   
    
  

     Alternativ 
     flens 
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INNSTALLASJON
I motsetning til et CV-ledd er kardanakslen avhengig av og ha samme vinkel i leddene. Man kan enten montere de som 
en Z eller som en W, se figur 1 og � som viser aksler med � ledd, men vinklene må være like.   
For aksler med to ledd: 

Figur 1 , Z-innstallasjon     Figur 2, W-innstallasjon

Viktige momenter ved installasjonen
  - ß1= ß�. 
 - Leddets ender, makert med blått, er i et plan.
 
I motsetning til et CV-ledd er kardanakslen avhengig av og ha samme vinkel i leddene. Man kan enten montere de som 
en Z, se figur 1, eller som en W, se figur �, men vinklene må være like.   

Figur 3 Fra front      Figur 4 fra topp

ßv1= ßv�.        ßh1= ßh�.

IDENTIFISERING
For å kunne identifisere en eksisterende aksel trenger vi målene som er angitt på tegningen.
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HVORFOR VELGE KARDAN-AKSEL FRA GKN-DRIVELINE

Solid ingeniørarbeide sikrer at våre aksler tilfredstiller kravene fra kresne kunder. 

Kapasitet
  Overførsel av statisk moment
  Motstandsdyktig mot pulserende stress.

Levetid
  Balansert forhold mellom dynamisk og statisk belastning

Dynamisk
  Redusert moment ved igangsetting
  Mulighet for lenger aksler
 Redusert fare for ubalanse ved lavere vekt  
 Forbedret balansering som følge av høy nøyaktighet
  Forsterket lagerdesign
 
Brukstemperatur
 Våre aksler er tilgjengelig i standard eller spesielle versjoner for spesielle temperatur forhold.
  - Standard - �� °C to + �0 °C I korte intervaller opp til �0 °C 
  - Høy temp. - �� °C to + �0 °C I korte intervaller opp til 1�0 °C 
  - Lav temp. - �0 °C to + �0 °C I korte intervaller opp til �0 °C 

Vekt
 Redusert vekt for gitte statiske og dynamiske moment.

Korte lengder
  Reduserte installasjonslengder som følge av standardiserte komponenter
  Spesialversjoner for ekstra korte lengder tilgjengelig mot tillegg.

Logistik
 Kompatible med internationale standarder, ISO og SAE
 Redusert kompleksitet
 Standardkomponenter som kan brukes om hverandre fører til 
  - kostnadseffektivt lagerhold
  - enklere montering
  - kortere monteringstid

Beskytter omgivelsene
 Redusert støy sammenlignet med konkurerende produkter
  Vedlikeholdsfrie versjoner
 Fettfrie ledd
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DIMENSJONERINGSSKJEMA

PERSONALIA

Navn:  

Adresse:  

Postnr:   Sted:

Telefon:   Mobil: 

E-mail:  

DATA FOR BEREGNING

Akseltype CV-aksel Kardan-aksel

Skrogtype:  Planende Halvplanende Deplasement

Fartsområde:                         knop

Motor: Antall motorer:   

Fabrikat:  Modell: 

Maks effekt: hk kw Ved:  o/min

Gear Merke:  Reduksjon: :1

Vinkel pr knute Grader:        
0

Ønsket lengde  mm

 CV2110   CV2120       CV4230       GKN-Kardan



 Importør: 
 Progress Ingeniørfirma AS, 
 PB 1�9 Kjelsås, 0�11 Oslo. 
 Tlf ��0��900, Faks ��0��901 
 post@progressing.no www.progressing.no


