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 +9(0) 216 389 80 70     +9(0) 533 221 31 11    info@bafcontrol.com     www.bafcontrol.com

Daha fazla bilgi ve numune talepleriniz için lütfen irtibata geçiniz. 
For more details, please contact with us from contact informations below.

BAF IPT-50 İZO PU TAŞIYICI / BAF IPT-50 IZO PU BEARING
BAF IPT-50 serisi ürünleri, özel üretim poliüretan kauçuk ürünlerinden imal edilmiştir. Mekanik cihazların 
titreşimlerinin sönümlenmesinde kullanılırlar. Uygulama yapılacak her cihaz için ayrı değerlendirmeler ve
hesaplamalar yapılarak doğru model ürün, doğru ölçü ve uygulama ölçüleriyle belirlenir. Titreşim sönümleyici 
pad malzemesinin kalınlığı 50mm’dir. Seçilecek ürün modeline göre farklı yük altında çökme miktarları ve 
çalışma doğal titreşim frekansları değişebilir.  

BAF IPT-50 series products are produced from special PU rubber. These bearings are used as an antivibration product for 
mechanical machines  for different types of machines. Every machine would be calculated and evaluated to select wright 
product with wright dimensions and wright application designs. The height of antivibration pad material is 50mm. Deflection
 dimensions and natural frequence values may be change according to the model of pad.

1- MEVCUT DÖŞEME / EXISTING FLOOR
2- KAİDE / BASE
3- BAF IPT 50-51 İZO PU TAŞIYICI
4- MEKANİK CİHAZ / MECHANICAL EQUIPMENT

BAF IPT-50


