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KC KAPLİNLER
KC zincir kaplinleri, geniş bir dönme hız aralığında elastik tork iletimi için uygundur. Bu yüksek performanslı kaplinler sağlamdır ve 
az bakım gerektirirler. Alüminyum gövde zinciri dış etkilere karşı korur. 

KC Kaplin inanılmaz derecede basit esnek yapıda,ikili zincir makarasının uçları indüksiyonla sertleştirilmiş iki zincir dişlinin etrafın-
da sarılarak ekipmanı hareket ettirmeden kavratılmasını sağlayan ayrıca sistemin yağ,toz ve çevresel tehlikelerden korunması 
nedeniyle etrafını saran aluminyum malzemeden üretilmiş kapak kombinasyonundan oluşmaktadır.

Dişleri sertleştirilmiş dişlilerin ANSI standartlarında çift sıralı
zincir kullanılarak TORK bütün yüzey sarmasında zincir
çaplarının merkezinde toplanılarak kompakt ve güçlü bir
birleştirme,kavrama gerçekleştirmektedir. Zincir ve dişli
kombinasyonunun ve diş boşluklarının yapısı nedeniyle yüksek
oranda pozisyonel hizalanmalarına izin vermektedir.
KC KAPLİNLER, yüksek tork oranlarına sahip olması
sebebiyle,düşük hız ve yüksek tork gerektiren birleştirmelerde
büyük başarılar elde etmektedir.Bundan dolayı kullanım
alanları geniş olarak seçilmektedir.

• Üstün Dayanıklılık
• Kolay bağlantı ve ayırma
• Büyük yanlış hizalamanın emilmesi
• Geniş dönme hız alanları
• Küçük delik çaplarında büyük oran seçimleri
• Yüksek tork, düşük atalet
• Kir,nem ve kimyasallara dirençli olması
• Yüksek hızlarda büyük başarılar elde etmesi

• Güç Aktarma Organları
• Kağıt Endüstrisi
• Dişli Şanzuman Sistemleri
• Tekstil Endüstrisi
• Konveyörler
• Pompalar
• Kompresörler
• Gıda Endüstrisi
• Kimya ve ilaç Endüstrisi
• Redüktör Akuple Bağlantıları

KC Kaplinlerin temel özellikleri Başvurulan Kullanım Alanları
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KC KAPLİNLER SİPARİŞ KODLARININ ANLAMI

KC zincir kaplinleri, geniş bir dönme hız aralığında elastik tork iletimi için uygundur. Bu yüksek performanslı kaplinler sağlamdır ve 
az bakım gerektirirler. Alüminyum gövde zinciri dış etkilere karşı korur. 

KC Kaplin inanılmaz derecede basit esnek yapıda,ikili zincir makarasının uçları indüksiyonla sertleştirilmiş iki zincir dişlinin etrafın-
da sarılarak ekipmanı hareket ettirmeden kavratılmasını sağlayan ayrıca sistemin yağ,toz ve çevresel tehlikelerden korunması 
nedeniyle etrafını saran aluminyum malzemeden üretilmiş kapak kombinasyonundan oluşmaktadır.
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GÜÇ DEĞERLENDİRME TABLOSU (KW) Kilowatt Rating Table(KW)

MOTOR GÜÇLERİNE GÖRE KAPLİN SEÇİMİNİN YAPILMASI
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MUHAFAZA KAPAK/ Casing Cower

KC Kaplinler,montaj ve kontrolun sağlanması amacıyla Aluminyum gövdeden imal 

edilmiş faza kapaklar kullanılmaktadır.Bu Aluminyum döküm kapak gövdeler kaplini dış 

etkenlerden, tozlardan,korozyondan koruyarak güvenli çalışmasını sağlar.Etkin bir yağ 

depolaması(Gres yağ) ve sızdırmazlık trapez kanallara sızdırmazlık keçesinin dışarıya 

yağ sızdırmasını engellemesi açısından ünitenin daha az arıza ve düzgün çalışmasına 

neden olmaktadır.
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KC KAPLİNLERİN MONTAJ EDİLMESİ

FİGUR 1
Motor mili temizlenir. Kama yuvasına 
kama yerleştirilir. Kaplinin tek tarafı takılır 
ve motor miline hizalanır.

FİGUR 3
Hizalanan kapline zincir dolandırılır ve kilit 
takılır

FİGUR 2
Şaft kısmına da motor kısmına uygula-
nan sistem uygulanır ve kaplin hizlaması 
yapılır

FİGUR 4
Gres yağ doldurularak muhafaza kapak 
kapatılır.
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HRC KAPLİNLER / HRC Couplings

HRC kaplinler, yıldız kaplinlerden daha yüksek bir yük kapasitesine sahip olan ve bakım gerektirmeyen orta darbe yüklerini karşılayacak,-
küçük titreşimleri sönümleyecek ve anlık olarak ortaya çıkabilecek kaçıklıkları dengeleyecek şekilde tasarlanmıştır.Yanmaya dayanıklı ve 
antistatik özellikleriyle beraber korozyon direncini attırmak için fosfat kaplanmış elemanlara sahip olan HRC kaplinleri,düşük maliyetli,genel 
amaçlı bir ara bağlantılı esnek kaplin talebini karşılamak için kolay ve hızlı montaj için klavuz delikli ölçüsünde işlenmiş ve konik burçlu (‘’F’’ 
veya ‘’H’’ tipi bağlantılı) olarak satışa sunulmaktadır.  

HRC kaplinler,eksenel olarak 0,5,açısal olarak 1,7 mm tesadüfi hızlanmalara izin verirler,şok yüklerini emerler ve küçük genlikleri titreşimleri 
hafifletirler. 

Bu yarı elastomerik kaplinler genel amaçlı uygulamalar için dizayn edilmiştir ve Konik burç vasıtasıyla hızlı ve kolay montaja izin verir. Dış 
çaplar, basit düz kenar yöntemleriyle hizalanmaya izin vermek için tamamen işlenmiştir. 

Dengeleme kalitesi,kalite aralığı G10 dahilinde DIN-ISO 1940 standartlarına göre uyumludur. 

HRC Kaplinleri,şanzıman kamının kırılma torkuna kadar emniyetlidir ve böylece mümkün olan en yüksek seviyede işletme güvenilirliği sağlar.
Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler,dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır.Radyal,eksenel ve açısal hareketlerin telafi 
edileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 

HRC Kaplinler,mekanik mühendislik alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının gerekli olduğu her 
yerde kullanılır

• Mevcut en basit,en kolay montaj imkanı sunar,
• Düz kenarlı ve işlenmiş dış çapları kullanarak hizalama
   ve montaj kolaylılığı,
• Tesadüfen haksız yere hizalanmaya izin verir,
• Düşük maliyetle istisnai performans,
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25),
• Aşınma direnci yüksek düzeyde,
• Kompakt tasarım,
• Düşük ağırlık, atalet düşük kütle momenti,
• Tork 3.150 Nm ye kadar,
• Güç oranları standart motor boyutlarıyla uyumludur,
• Pilot delikli tasarımı da mevcuttur,
• Halka dişli sertliği 80 ° Shore A teslim edilebilir,
• Sıcaklığa dayanıklı +80 ° C -20 °

TEMEL ÖZELLİKLERİ
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A TİP CİVATALI KAPLİN
COUPLINGS

Elastik parçalar ile birlikte dört parçadan oluşmuştur. 1-Erkek çember, 2-Erkek Takoz ile imbus cıvatalarla birleştirilerek kaplinin Erkek (3) 
tarafını oluşturur. Dişi (4), içerisine yerleştirilen elastik parçalar (6) ile birlikte Erkek ile birleştirilerek Komple Kaplini (5) oluşturur.

Erkek Parçanın iki parçadan imal edilmesi sebebiyle, tahrik eden ve edilen mekanizmalar yerinden oynatılmadan ve kaplin monte edildiği 
milden sökülmeden, sadece erkek parça civatalarından sökülüp ayrıldığında, elastik parçaların değiştirilme olanağı vardır. Bu özellik, ba-
kım süresini çok kısaltacağı gibi tekrar kaplin ayarı yapılmasına da gerek yoktur. Çalışma esnasında Elastik Parçalar (6) kapalı ortamda 
olduğundan bozulmaları gözlenemez, dolayısıyla çalışma şartları göz önünde bulundurulup periyodik olarak kontrol edilmeli (bkz. Elastik 
Ara Parçaların Kontrolü), bozulma varsa değiştirilmelidir. Aksi halde vibrasyon, güç kaybı ve başka arızalara sebebiyet verebilir. Elastik ara 
parçalar tamamen tahrip olduğunda kaplin yapısı itibarı ile metal metale çalışacağından kısa süreli “ACiL” kullanıma müsaade eder ancak bu 
kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin de hasar görmesine sebep olabilir.

A TİP CİVATALI KAPLİN

1-Erkek Çember

4-Dişi Parça

2-Erkek Takoz

5-Komple Kaplin

3-Erkek Parça

6-Lastik
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COUPLINGS

B tipi kaplinler içlerine yerleştirilmiş Elastik ara parçalar (3) ile birlikte Dişi (1) ve Erkek (2) parçadan oluşmaktadır. Fiyat olarak ekonomiktir. 
Milin bağlandığı göbek büyük çaplıdır ve miller arası mesafenin dar olduğu yerde kullanılmaya çok uygundur. Elastik parçalar kapalı ortamda 
olduğundan bozulmaları gözlenemez dolayısıyla çalışma şartları göz önünde bulundurulup periyodik olarak kontrol edilmeli (bkz. Elastik Ara 
Parçaların Kontrolü), bozulma varsa değiştirilmelidir. Elastik parçaları değiştirmek için bir tarafı komple sökmek gerekir. Elastik ara parçalar 
tamamen tahrip olduğunda kaplin yapısı itibarı ile metal metale temas edeceğinden kısa süreli “ACiL” kullanıma müsaade eder ancak bu 
kullanım ayakların kırılmasına ve kaplinin de hasar görmesine sebep olabilir.

Elastik Ara Parçalar:
Kullanılan standart elastik ara parçalar 75 Shore A sertliğinde ve tabii kauçuktan imal edilmekte 
olup Normaleks olarak isimlendirilmiştir. Bunun dışında daha yumuşak olan 70 Shore A sertliğinde 
Nitroleks ve daha sert olan 90 Shore A sertliğinde Polileks ara parçalı olarak temin edilebilir. Standart 
Elastik Ara Parça dışında diğer Elastik Ara Parçaların kullanımında Nominal burulma değerinin deği-
şeceği göz önünde tutulmalıdır

B TİP AYAKLI KAPLİN

1- Dişi 2- Erkek Komple Kaplin
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H TİPİ KAPLİNLER
COUPLINGS

H Tipi kaplinlerin değişik boylardaki uzatma ara parçalı şeklidir. Aynı çaptaki kaplinler değişik boylarda uzatma ara parçalı olarak imal  
edilebilir. Kaplinin bağlanacağı millerin birbirinden uzak olduğu sistemlerde kullanılır.

H Tipi kaplinler 5 parçadan meydana gelmektedir.

1- Dişi 2- Erkek 3- Uzatma ara parça 4- Takoz 5- Lastik

Uzatma ara parçanın bir tarafına Takoz, diğer tarafına Erkek parça imbus cıvatalar ile monte edilir.

Lastikler dişi parçadaki yuvalarına yerleştirildikten sonra meydana gelen iki ana parça birleştirilerek komple kaplin oluşturulur.

Kullanılan standart elastik ara parçalar 70 Shore A sertliğinde ve suni kauçuktan imal edilmekte olup Nitroleks olarak isimlendirilmiştir. 
Bunun dışında 75 Shore A sertliğinde Normaleks ve 90 Shore A sertliğinde Polileks ara parçalı olarak temin edilebilir. Standart Elastik Ara 
Parça dışında diğer Elastik Ara Parçaların kullanımında Nominal burulma değerinin değişeceği göz önünde tutulmalıdır.

H TİPİ KAPLİNLER

Elastik Ara Parçalar :

Dişi

Lastik Komple Kaplin

Erkek Ara Parça Takoz

H Tipi Kaplin Ölçüleri:
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PERNOLU KAPLİNLER
COUPLINGS

Çok güçlü bir kaplin tipidir. Ağır sanayi, çimento fabrikaları, vinçler ve konveyörler için tercih edilen bir modeldir. Elastik parçaların aşınması 
dışarıdan gözlenebilir ve kaplin milden sökülmeden bozuk olan elastik parçalar değiştirilebilir. Büyük çaplı ve birbirine çok yakın miller üze-
rinde küçük çaplı kaplin kullanımına olanak tanır.

Elastik parçalar (Nitroleks) 70 ShA sertliğinde suni kauçuktan imal edilmekte olup, yağ ve akar-
yakıta dayanıklıdır.

Pernolar çelikten imal edilmiş olup korozyona karşı galvaniz kaplanmaktadır.

PERNOLU KAPLİNLER

Elastik Ara Parçalar:
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Pernolu Tip Kaplin Ölçüleri:
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Yıldız Tip Kaplinler:

Elastik Ara Parçalar:

En güçlü kaplin tiplerinden biridir. Karşılıklı iki adet erkek parçanın (1), bir adet yıldız şeklinde elastik ara parça (2) ile birleştirilmesinden 
oluşur. Elastik parça dışarıdan gözlenebildiği için bozulması durumunda hemen müdahale edilebilir. Vibrasyonun çok olduğu sistemlerde, 
elastik parçanın büyük kesitli olmasından dolayı güvenle kullanılabilir. Bakım işlemi için, elastik ara parçanın deforme olup olmadığını gözle 
kontrol etmek yeterlidir. Kaplinin ayakları tamamen işlendiği için boşluksuz çalışır.

Kullanılan standard elastik ara parçalar Ø 110 mm kadar 80 ShA sertliğinde polivinil 
termoplastikten imal edilen PVC (Pivileks) olup, Ø 110mm ve daha büyük çaplı olan 
kaplinlerde 75 ShA sertliğinde tabii kauçuktan imal edilen Normaleks kullanılmaktadır. 

Ø 80mm ve daha büyük çaplı kaplinlerde 70 ShA sertliğinde suni kauçuktan imal edilen 
yağ ve akaryakıta dayanıklı Nitroleks, Ø 95mm ile Ø 180mm arası çaplarda olanlarda 
ise 90 ShA sertliğinde termoplastik poliüretandan imal edilen Polileks elastik ara parça 
kullanma seçenekleri de vardır.

Komple Kaplin Tek Erkek Lastikli Tek Erkek
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Yıldız Tip Kaplin Ölçüleri:
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DK HİDROLİK KAPLİNLER:

İki adet aynı yapıda çelik dişli ve bir adet poliamid kovandan oluşur.Hidrolik pompaların favori kaplinidir.Sık dişleri sayesinde büyük montaj 
kolaylığı sağlar.Vibrasyona uygun değildir,poliamid kovan sert yapıdadır ve vibrasyonu motora iletir.Radyal,açısal eksen kaymaların olduğu 
sistemlerde kullanılabilir.Yüksek devirde moment iletimine olanak tanır.Sistemde oluşabilecek bir arıza ve sıkışma durumunda elastik parça 
(Kovan) kırılarak sigorta görevi yapar,sistem durur.Kaplinin diğer parçalarına zarar gelmez.Sistemdeki arıza giderildikten sonra kovan de-
ğiştirilerek tekrar çalışabilir.

• Montajı kolay olup her iki yönde çalışabilir.
• Yatay ve dikey olarak monte edilebilir.
• Poliamid kısım hidrolik yağ, gresler, sıvı yakıtlar, 
   alkoller ve esterler ile kimyasal ajanlara karşı  
   dayanıklı olup +80°C ile +100°C sıcaklıklarda 
   görev yapabilirler.
• Eksenel kaçıklık (en çok) 1mm., açısal kaçıklık 4° dir.
• Çelik dişli parçalar, galvanize edildiğinden pasl
   anmaya karşı korunmuştur.

Teknik Özellikler
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BOŞLUKSUZ SERVO KAPLİNLER
COUPLINGS
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MİL KAPLİNLER
COUPLINGS

Birleştirilen miller birbirine tam olarak boşaltılmış olmalıdır. Farklı çaplarda kuplaj milleri kullanırken, daha kalın mil ucu ince tavan ucu çapına 
indirgenmesini öneririz. Bu mümkün değilse, daha büyük mil çapına karşılık gelen model, daha az delikli (B şekli) kullanılır. Kelepçe kaplinleri 
sacdan (şekil AS; BS veya CS) yapılmış bir koruyucu gövde ile de teslim edilebilir. Tüm kelepçe kaplinleri, DIN 6885/1 ile uyumlu tüy yivli 
oluklu olarak tasarlanmıştır.

Kelepçe kavramaları, radyal veya eksenel yüklerin yanı sıra darbe şoklarına bile dayanabilen sağlam ve güvenilir mil bağlantılarıdır. Birbirle-
rine vidalanan iki kovan sayesinde, kuplajların monte edilmesi çok kolaydır ve bu nedenle seriler halinde olan şaftlar için (örneğin şanzıman 
milleri) çok uygundur.

MİL KAPLİNLER:

• Kolay monte edilebilir  
• Malzemeler: EN-GJL-250 ve GS-45  
• 80.000 Nm’ye kadar tork aralığı  
• 220 mm’ye kadar delik çapları (stokta ø 125’e kadar) 
• Debriyajlar, DIN 6885/1’e uygun tüy anahtar yiv ile 
hazır hale getirilir

• Yatay düzen: Aynı çapa sahip mil uçları için A şekli 
(stoktan teslim alınmıştır) Çeşitli çaplara sahip mil 
uçları için B şekli 
• Dikey düzenleme: DIN 28134’e uygun süspansiyon 
yaylı şekil A , DIN 115 Bl ile uyumlu ekleme halkaları-
na sahip C Şekil C. 2

Teknik Özellikler Teslim edilebilecek modeller:
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CLAMP COUPLINGS DIN 115 / Form A
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CLAMP COUPLINGS DIN 115 / Form A
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COUPLINGS

CLAMP COUPLINGS DIN 115 / Form C
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HADEFLEX KAPLİNLER
COUPLINGS

Esnek Tecnamic Hadeflex kaplini, model F, burulmaya karşı esnek bijon bağlantıları için esnek elemanlara sahip, emniyetli olmayan bir 
çene bağlantısıdır.Takılıdır ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, kalite aralığı G 16 dahilindeki 
DIN-ISO 1940 ile uyumludur. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek elemanlar olan paketler, kaplinin 
iki yarısı arasındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 80 ° Shore A sertliğinde teslim edile-
bilirler ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, ozon ve yaşlanma direnci ve -20 ° C ila + 80 ° C sıcaklık direnci ile karakterize edilmiştir. Esnek 
Tecnamic Hadeflex , model F, 2 parçalı ve 3 parçalı olarak üretilmiştir. İki parçalı debriyaj (FW modeli), makinelerin veya makinenin eksenel 
kayması sonrasında paketlerin takılmasına izin verir. Xz<Üç parçalı debriyaj (model FNW) , makinelerin veya makinenin eksenel kayması 
olmadan paketlerin kurulmasına izin verir .

Standart kaplin (FW / FNW)

• Uyumlu çene yapısı kavrama
• Emniyetli / emniyeti olmayan olarak teslim edilebilir
• Titreşim azaltma
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25)
• Aşınma direnci yüksek düzeyde
• Kompakt tasarım
• Düşük ağırlık, atalet düşük kütle momenti
• 220 mm’ye kadar matkap çapları
• 20.000 Nm ye kadar Tork
• Kavrama delikleri önceden açılmış / delinmiş (aynı zamanda konik ) hazır ve konik burçlar için
• Lastikleri 80 °, 92 ° ve 98 ° Shore A sertlikte,
• Sıcaklık dirençleri -40 ° ila +90 ° C (kısa süreler için +120 ° C)
• Radyal eksenel ve açısal yer değiştirmeler yüksek seviyede

Genel Özellikler
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Esnek Tecnamic Hadeflex ® debriyajı, XW modeli, burulmaya karşı esnek bijon bağlantıları için esnek elemanlara sahip emniyetli çene 
bağlantısıdır. 

Takılıdır ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, kalite aralığı G 16 dahilindeki DIN-ISO 1940 
ile uyumludur. 

Tecnamic Hadeflex ® debriyajları, transmisyon camının kırılma torkuna kadar emniyetlidir ve böylece mümkün olan en yüksek seviyede 
işletme güvenilirliği sağlar. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek eleman, halka dişlisi, kaplinin iki 
yarısı arasındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 

Esnek halka dişlisi 92 ° Shore A sertlikte doğal renkte ve 98 ° Shore A sertlikte mavi renkte mevcuttur ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, 
ozon ve eskime direnci ile karakterize edilir. Halka dişlisinin sabit konumu nedeniyle eksenel yönde serbestçe oluşturulabilir, böylece dönen 
torklar olsa dahi, hasar verecek eksenel kuvvetlerin makine yatağı üzerinde bir etkisi olamaz. Tecnamic Hadeflex ® debriyajın halka dişlisi 
+ 90 ° C’ye kadar sürekli yüklere ve + 120 ° C’a kadar geçici yüklere izin verir. Düşük sıcaklıklarda kullanıldığında -40 ° C’ye izin verilir. 
Tecnamic Hadeflex ® debriyajı, mekanik mühendislik alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının 
gerekli olduğu her yerde kullanılır.

Standart Kaplin (XW)

• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Kompakt tasarım • 160 mm’ye kadar matkap çapları • 15.000 Nm’e kadar tork 
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli) 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler
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TİP TX 03
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KONİK BURÇ ÖLÇÜLERİ

TEKNİK DATALAR XW1
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TİP XW1



WWW.3MKAYIS.COM

201

TIME P    WER

HADEFLEX KAPLİNLER
COUPLINGS

TİP XW1 IEC MOTOR ÖZELLİKLERİ
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TEKNİK DATALAR FW-FNW
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TİP FW
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TİP FNW
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Tecnamic HABİX KAPLİNLER
Esnek Tecnamic Habix ® debriyaj modeli, HWN modeli, burulmaya daya-
nıklı esnek mil bağlantıları için esnek elemanlara sahip emniyetli çene bağ-
lantısıdır. Her yönden işlenmiş olan Tecnamic Habix ®debriyajın avantajı , 
çalışma karakteristikleri ve ömrünün uzatılmış olmasıdır .

Tecnamic Habix ® debriyajları, transmisyon camının kırılma torkuna kadar 
emniyetlidir, böylece mümkün olan en yüksek seviyede işletme güvenilir-
liği sağlar. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler 
etkili bir şekilde azaltılır. Esnek eleman, halka dişlisi, kaplinin iki yarısı ara-

sındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 

92 ° Shore A sertliğinde beyaz ve 98 ° Shore A sertlikte kırmızı renklerde mevcuttur ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, ozon ve eskime 
direnci ile karakterizedir. 

Halka dişlisinin sabit konumu nedeniyle eksenel yönde serbestçe oluşturulabilir, böylece dönen dönen torklar olsa dahi, hasar verecek 
eksenel kuvvetlerin makine yatağı üzerinde bir etkisi olamaz. 

Tecnamic Habix ® debriyajın halka dişlisi, + 90 ° C’ye kadar sürekli yüklere ve + 120 ° C’ye kadar geçici yüklere izin verir. Düşük sıcak-
lıklarda kullanıldığında -40 ° C’ye izin verilir. Esnek Tecnamic Habix ® debriyaj takılı ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep 
oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, G 16 kalite aralığında DIN-ISO 194 ile uyumludur. Tecnamic Habix ® debriyajı, mekanik mühendislik 
alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının gerekli olduğu her yerde kullanılır.

• Geçmeli çene bağlantısı, kolay kurulum 
• Hatasiz 
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), alu, EN-GJS (GGG), çelik 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.600 Nm’ye kadar olan torklar 
• Bağlantı yarı parçalan önceden delinmiş / hazır delikli (konik veya dişli) ve konik burçlar için 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler
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Standart (HWN)

Konik (HWT)

Esnek TECNAMIC Habix ® debriyaj modeli, HWN modeli, burulmaya dayanıklı esnek mil bağlantıları için esnek elemanlara sahip emniyetli çene bağlan-

tısıdır. Her yönden işlenmiş olan TECNAMIC Habix ®debriyajın avantajı , çalışma karakteristikleri ve ömrünün uzatılmış olmasıdır . TECNAMIC Habix ® 

debriyajları, transmisyon camının kırılma torkuna kadar emniyetlidir ve böylece mümkün olan en yüksek seviyede işletme güvenilirliği sağlar. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek eleman, halka dişlisi, kaplinin iki yarısı arasındaki 

radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır.  92 ° Shore A sertliğinde beyaz ve 98 ° Shore A sertlikte kırmızı renk-

lerde mevcuttur ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, ozon ve eskime direnci ile karakterize edilir. 

Halka dişlinin sabit konumu nedeniyle eksenel yönde serbestçe oluşturulabilir, böylece dönen torklar olsa dahi, hasar verecek eksenel kuvvetlerin makine 

yatağı üzerinde bir etkisi olamaz. TECNAMIC Habix ® debriyajın halka dişlisi, + 90 ° C’ye kadar sürekli yüklere ve + 120 ° C’a kadar geçici yüklere izin 

verir. Düşük sıcaklıklarda kullanıldığında -40 ° C’ye izin verilir. 

Esnek TECNAMIC Habix ® debriyaj takılı ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, G 16 kalite aralığında DIN-ISO 

194 ile uyumludur. TECNAMIC Habix ® debriyajı, mekanik mühendislik alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir bir şaft bağlantısının 

gerekli olduğu her yerde kullanılır.

Model HWN ile aynı ürün özelliklerine ve ürün açıklamasına sahip olmanın yanı sıra, HWT TECNAMIC Habix ® debriyajı ayrıca, esnek bir kavramanın 

faydalarını, konik burca sisteminin avantajlarıyla birleştirir, burulma esnekliği sağlayan bağlantı için mile hizalamada hızlı ve basit bir kurulum telafisi 

sağlamaktadır. 

Konik burçlu Model HWT, daha büyük mil toleransları durumunda bile şamandıra içermeyen, mil üzerinde eksenel tespitin sağlandığı avantajına sahiptir. 

Ek olarak, itme fiti, kaplinin eksenel hizalanmasını kolaylaştırır. Esnek kauçuk lastik, bağlantılı makineyi sökmeden bağlantı yarılarının eksenel hareketi 

ile kolaylıkla değiştirilebilir.

Tork kapasitelerinin düşük olması itibariyle genelde yüksek 

hız-düşük tork gerektiren uygulamalarda tercih edilmektedir.

Habix kaplinler hemen tüm mühendislik uygulamalarında mil ka-

çıklıklarını ve titreşimleri gidererek kesintisiz güç iletimini sağlar. 

Dönüş hareketini hemen hemen birebir iletebilen Habix kapinler 

eğik düzlemde de çalışabilmektedir. Tork kapasitelerinin düşük 

olması itibariyle genelde yüksek hız-düşük tork gerektiren uygu-

lamalarda tercih edilmektedir.

• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), alu, EN-GJS (GGG), çelik 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.600 Nm’ye kadar olan torklar 
• Bağlantı yarı parçalan önceden delinmiş / hazır delikli (konik veya dişli) ve konik burçlar için 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasiz 
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), alu, EN-GJS (GGG), çelik 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.600 Nm’ye kadar olan torklar 
• Konik burçlar için kuplaj yarıları, dışardan ve içten monte edilebilir 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 
• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C’ye kadar kısa süreli) 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Genel Özellikler
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• Hidrolik Sürücüler
• Motorlu Redüktörler
• Pompalar
• Aks Tahrik Sistemleri

• Titreşimleri ve mil kaçıklıklarını giderme
• Acil İşletime uygundur.
• Kompakt dizayn
• Kolayca monte-demonte edilebilme
• 13 farklı gövde büyüklüğü ile 13,5-3.700 Nm aralığındaki
    tork değerlerini iletebilme
• HWT tipi kaplinlerde kullanılan burçlar sayesinde göbek
   delik çaplarının kolayca değiştirilebilmesi

Uygulama Alanları Avantajları
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Type HWN
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Type HWT
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Tecnamic FLEX

Standart (B)

• Son derece esnek fiber bağlama 
• Pratik bakım gerektirmez 
• Titreşim azaltma 
• Şamandıradan arınmış 
• Lastikler radyal olarak takılabilir / sökülebilir 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde  
   dengelenmesi 
• Bağlantı flanşı malzemesi: C45 
• Matkap çapları 190 mm’ye kadar 
• 14.500 Nm’ye kadar tork 
• Çift flanş ön delme / hazır delinmiş (ayrıca konik veya dişli) ve 
    konik burçlar için 
• Herhangi bir bağlantı flanşı kombinasyonu mümkündür 
• Dengeleme kalitesi acc. DIN-ISO 1940’a G16 kalite aralığında 
• -50 ° ila + 70 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• FRAS lastikleri yangına dayanıklı ve antistatik

Genel Özellikler

Tecnamic Flex kuplajı, ideal bir esnek kuplajdan beklenen tüm avantajları bir 
araya getirir. Burulmaya karşı esnek bir kaplin, tasarımcılara ve mühendislere 
geniş bir yelpazede olası kullanımlar sağlar ve çeşitli çelik flanşlar ile kombine 
edildiğinde birçok farklı uygulama için uygundur. 

Tecnamic Flex kuplajı oldukça esnek bir lastik kuplajıdır ve lastiğin özel şekli 
nedeniyle, düşük geri yükleme kuvvetleri ile her yönde büyük yer değiştirmeleri 
taşıyabilir. 

Fabrikada kurulu bir bağlantı nedeniyle, lastik bağlı makinelerin hareket ettiril-
mesine gerek kalmadan radyal olarak (varsayılan olarak) monte edilebilir ve 
çıkarılabilir. Tork tamamen şamandıranın üzerinden iletilir. Kavramanın esnekliği 
sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. 

Kumaş astarlı lastik, ya doğal kauçuktan ya da Neopren’den, alev geciktirici, an-
tistatik ve yağa dayanıklı bir modelle teslim edilebilir; bu kısa formda FRAS olarak 
anılacaktır. FRAS lastiği, AB Yönergesi 94/9 / AB (ATEX) ile uyumlu patlayıcı alan-
larda kullanım için de uygundur. 

Doğal kauçuk lastik, -50 ° C ile + 50 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için uygun-
dur. FRAS lastiği, -15 ° C ila + 70 ° C sıcaklıklara dayanıklıdır.
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Konik (F / H)

• Son derece esnek fiber bağlama 
• Pratik bakım gerektirmez 
• Titreşim azaltma 
• Şamandıradan arınmış 
• Lastikler radyal olarak takılabilir / sökülebilir 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde 
dengelenmesi 
• Bağlantı flanşı malzemesi: C45 
• Matkap çapları 190 mm’ye kadar 
• 14.500 Nm’ye kadar tork 
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çift flanş (ayrıca konik veya 
dişli) 
• Herhangi bir bağlantı flanşı kombinasyonu mümkündür 
• Dengeleme kalitesi acc. DIN-ISO 1940’a G16 kalite aralığında 
• -50 ° ila + 70 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• FRAS lastikleri yangına dayanıklı ve antistatik

Genel Özellikler

Model B ile aynı ürün özelliklerine ve ürün açıklamasına sahip olmanın yanı sıra, F & H modelleri için Tecnamic Flex kuplajı ayrıca bir es-
nek kuplajın avantajlarını konik burca sisteminin avantajlarıyla birleştirir -> hızlı ve basit bir kurulum mil yanlış hizalamasını telafi etmek 
için millerin burulma ile esnek bağlantı. 

Konik burçlu F & H modelleri, daha büyük şaft toleranslarında bile şamandıra içermeyen, şaft üzerinde eksenel tespitin sağlandığı avanta-
jına sahiptir. Ek olarak, itme fiti, kuplajın eksenel hizalanmasını kolaylaştırır. Kumaş lastik, bağlı makinelerin sökülmeden değiştirilebilir.
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Tecnamic FLEX
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TAPER-SPANBUCHSEN MIT  NUT NACH DIN6885/1
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• Geçmeli çene bağlantısı,kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• 115 mm’ye kadar matkap çapları 
• 3.150 Nm’ye kadar olan torklar 
• Bağlantı yarı parçalan önceden delinmiş / hazır delikli (konik veya dişli) ve konik burçlar için 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Ring dişlisi, 80 ° Shore A sertliğinde teslim edilebilir 
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Standart (B)
Tecnamic Flex kuplajı, ideal bir esnek kuplajdan beklenen tüm avantajları bir araya 
getirir. Burulmaya karşı esnek bir kaplin, tasarımcılara ve mühendislere geniş bir 
yelpazede olası kullanımlar sağlar ve çeşitli çelik flanşlar ile kombine edildiğinde 
birçok farklı uygulama için uygundur. 

Tecnamic Flex kuplajı oldukça esnek bir lastik kuplajıdır ve lastiğin özel şekli 
nedeniyle, düşük geri yükleme kuvvetleri ile her yönde büyük yer değiştirmeleri 
taşıyabilir. 

Fabrikada kurulu bir bağlantı nedeniyle, lastik bağlı makinelerin hareket ettirilmesine 
gerek kalmadan radyal olarak (varsayılan olarak) monte edilebilir ve çıkarılabilir. 
Tork tamamen şamandıranın üzerinden iletilir. Kavramanın esnekliği sayesinde 
darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. 

Kumaş astarlı lastik, ya doğal kauçuktan ya da Neopren’den, alev geciktirici, antis-
tatik ve yağa dayanıklı bir modelle teslim edilebilir; bu kısa formda FRAS olarak anılacaktır. FRAS lastiği, AB Yönergesi 94/9 / AB 
(ATEX) ile uyumlu patlayıcı alanlarda kullanım için de uygundur. 

Doğal kauçuk lastik, -50 ° C ile + 50 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için uygundur. FRAS lastiği, -15 ° C ila + 70 ° C sıcaklıklara 
dayanıklıdır.
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• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 
• Hatasız 
• Titreşim azaltma 
• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım 
• Düşük ağırlık, düşük kütle atalet momenti 
• Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 3.150 Nm’ye kadar olan torklar 
• Konik burçlar için kuplaj yarıları, dışardan ve içten monte edilebilir 
• Kaplin yarımlarının herhangi bir kombinasyonu mümkündür 
• Halkalı dişli 80 ° Shore A’da teslim edilebilir
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Konik (F / H)

Model B ile aynı ürün özelliklerine ve ürün açıklamasına sahip olmasının yanı sıra, F & H modelleri için olan Tecnamic HRC debriyajı 
ayrıca esnek bir kaplinin faydalarını konik burca sisteminin avantajlarıyla birleştirir -> hızlı ve basit bir kurulum mil yanlış hizalaması-
nı telafi etmek için millerin burulma ile esnek bağlantı. 

Konik burçlu F & H modelleri, daha büyük mil toleransları durumunda bile şamandıra içermeyen, şaft üzerinde eksenel tespitin 
sağlandığı avantajına sahiptir. Ek olarak, itme fiti, kuplajın eksenel hizalanmasını kolaylaştırır. Esnek halka dişli, bağlantılı makineyi 
sökmeden bağlantı yarılarının eksenel hareketi ile kolaylıkla değiştirilebilir.
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TEKNİK DATALAR:

EKSEN KAÇIKLIKLARI

RADYAL EKSENEL AÇISAL
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• Geçmeli çene bağlantısı, kolay kurulum 
• Hatasız
• Titreşim azaltma 
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25) 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• Kompakt tasarım • Matkap çapları 100 mm’ye kadar 
• 2,800 Nm’ye kadar tork 
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli) 
• Paketler sertlik 80 ° Shore A’da teslim edilebilir 
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı 
• Radyal, eksenel ve açısal şaft yer değiştirmelerinin dengelenmesi

Genel Özellikler

Tecnamic PEX KAPLİNLERİ
Tecnamic-PEX kaplinleri, rotatif olarak esnek bir çene bağlantısıdır. Bağlantı makineleri için ve örneğin talaş kaldırmada, ısı genleş-
mesinde vb. Zımneler nedeniyle oluşan hafif şaft yer değiştirmesi için ayar yapmak için uygundur.
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Tecnamic Pex - Type A
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• Geçme çeneli bağlantı, kolay kurulum
• Hatasız
• Titreşim azaltma
• Pratik bakım gerektirmez
• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25), çelik
• Aşınma direnci yüksek seviyede
• 640 mm’ye kadar delik çapları (kısa sürede ø 200 mm’ye kadar teslim edilebilir)
• 1.300.000 Nm’e kadar olan torklar (kısa sürede 52.000 Nm’ye kadar teslim edilebilir)
• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli)
• Tampon sertliği 80 ° Shore A’da teslim edilebilir
• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı
• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi

Genel Özellikler

Tecnamic ORPEX KAPLİNLERİ
Tecnamic Orpex kaplinleri, kendiliğinden hizalanan kaplinler olarak kesinlikle güvenilir bir tork iletimi sağlamak için kullanılır. Genellikle ağır sürü-
cülerde kullanılırlar. Tecnamic Orpex ® debriyajı yıllarca güvenilir, bakım gerektirmeyen bir makine elemanı olarak kullanılmıştır.
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MODEL WV GRİ DÖKÜM

Tecnamic Orpex kaplinler mutlak güvenilir tork iletimi gereken yerde kendini ayarlayan kaplinler olarak kullanılır. Çeşitli Tecnamic Orpex 
kaplinleri geniş bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır. 

Toplam 26 mevcut ebatta, 200 ila 1,300,000 Nm arasındaki torklar için debriyajlar sunulmaktadır. WN modelinin kaplin yarıları gri dökme 
demirden yapılmıştır. Yerleştirme deliğinde hareket ettirilebilen tamponlar - dışbükey şekilli esnek elemanlardan dolayı, mil deplasmanları 
açısal, radyal ve eksenel doğrultuda telafi edilebilir. Tecnamic Orpex ® debriyajları tork dalgalanmalarını hafifletir ve kritik hızlarda şant 
çekme olanağı sağlar. Tecnamic Orpex® debriyajları, izin verilen şok yükün bir katı olan metal parçaların frenleme torkuna kadar emni-
yetlidir ve bu nedenle mümkün olan en yüksek seviyede operasyonel güvenilirlik sağlar. 

Tecnamic Orpex kaplinleri her iki dönüş yönü için de kullanılabilir ve bu nedenle de ters çevirme işlemleri için uygundur. Tamponlar, 
debriyaj doğru bir şekilde tasarlandığından ve montaj sırasında doğru şekilde hizalandığı sürece uzun ömür sağlar. Bitmiş delikli tüm 
debriyaj göbekleri, en azından bir düzlemde dengeleme yapılırken kalite G16’yı (DIN ISO 1940 ile uyumlu, n = 1500 dak-1 veya vmax = 
30 m / s ile uyumludur) eşdeğerdir. Dengeleme yarı-anahtar yöntemine (DIN-ISO 8821) uygundur. Operasyonel veya bitki davranışı için 
daha dengeli bir kaliteye ihtiyaç duyulursa, bunun ayrı ayrı üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Tecnamic, çevresel hızlar v> 30 m / s 
için denge kalitesinde G 6, 3 dengelemeyi önerir; bu aynı zamanda iki düzlemde de başarılabilir. 

Tecnamic Orpex kaplinleri birçok açıdan özel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Bunun için çok sayıda varolan ve denenmiş ve test edil-
miş uygulamalar zaten mevcut. Proje departmanımız sizi bilgilendirecektir. Tecnamic Orpex kaplinler, özellikle ağır tahriklerde, mekanik 
mühendisliğin her alanında on yıllardır kendini güvenilir ve pratik olarak bakım gerektirmeyen makine elemanları olarak kanıtlamıştır. 
Bağlanacak mil uçlarında WN ve WS modellerinde bağlantı parçalarının herhangi bir düzenlenmesi olabilir. Yatay ve dikey olarak monte 
edilebilirler.
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MODEL WN TEKNİK DETAYLAR
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MODEL WS ÇELİK

Toplam 26 mevcut ebatta, 200 ila 1,300,000 Nm arasındaki torklar için debriyajlar sunulmaktadır. Çelikten yapılmış WS modeli, debriya-
jın yüksek hızda kullanılmasına izin verir. Yerleştirme deliğinde hareket ettirilebilen tamponlar - dışbükey şekilli esnek elemanlardan do-
layı, mil deplasmanları açısal, radyal ve eksenel doğrultuda telafi edilebilir. Tecnamic Orpex ® debriyajları tork dalgalanmalarını hafifletir 
ve kritik hızlarda şant çekme olanağı sağlar. Tecnamic Orpex® debriyajları, izin verilen şok yükün bir katı olan metal parçaların frenleme 
torkuna kadar emniyetlidir ve bu nedenle mümkün olan en yüksek seviyede operasyonel güvenilirlik sağlar. 

Tecnamic Orpex ® debriyajları her iki dönüş yönü için de kullanılabilir ve bu nedenle de ters çevirme işlemleri için uygundur. Tamponlar, 
debriyaj doğru bir şekilde tasarlandığından ve montaj sırasında doğru şekilde hizalandığı sürece uzun ömür sağlar. Bitmiş delikli tüm 
debriyaj göbekleri, en azından bir düzlemde dengeleme yapılırken kalite G16’yı (DIN ISO 1940 ile uyumlu, n = 1500 dak-1 veya vmax = 
30 m / s ile uyumludur) eşdeğerdir. Dengeleme yarı-anahtar yöntemine (DIN-ISO 8821) uygundur. Operasyonel veya bitki davranışı için 
daha dengeli bir kaliteye ihtiyaç duyulursa, bunun ayrı ayrı üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Tecnamic, çevresel hızlar v> 30 m / s 
için denge kalitesinde G 6, 3 dengelemeyi önerir; bu aynı zamanda iki düzlemde de başarılabilir. 

Tecnamic Orpex ® debriyajları birçok açıdan özel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Bunun için çok sayıda varolan ve denenmiş ve test 
edilmiş uygulamalar zaten mevcut. Proje departmanımız sizi bilgilendirecektir. Tecnamic Orpex ® debriyajlar, özellikle ağır tahriklerde, 
mekanik mühendisliğin her alanında on yıllardır kendini güvenilir ve pratik olarak bakım gerektirmeyen makine elemanları olarak kanıtla-
mıştır. Bağlanacak mil uçlarında WN ve WS modellerinde bağlantı parçalarının herhangi bir düzenlenmesi olabilir. Yatay ve dikey olarak 
monte edilebilirler.
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MODEL WS ÇELİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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MODEL WS ÇELİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ



WWW.3MKAYIS.COM

226

TIME P    WER

ORPEX KAPLİNLER
COUPLINGS



WWW.3MKAYIS.COM

227

TIME P    WER

ORPEX KAPLİNLER
COUPLINGS

PERNOLAR
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KAPLİN ÖLÇÜLERİNE GÖRE MİL KAÇIKLIKLARI
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• Yüzensiz, burulmaya karşı dayanıklı, bükülmeli elastik kuplaj -> kolay montaj 
• İyi sönümleme özellikleri, rezonans-kararlı 
• İyi eksenel, radyal ve açısal esneklik 
• Bakım gerektirmeyen 
• Aşınma direnci yüksek seviyede 
• 3 ila 40 mm arası matkap çapları 
• 220 Nm’ye kadar tork 
• Kaplin ön delme / hazır delinmiş 
• Özel modeller 
• -55 ° C ila + 150 ° C arasında sıcaklık dayanımı 
• Malzemeler: alüminyum alaşım (Al) veya paslanmaz çelik (VA), boyut 60’dan işleme çeliği (St)

Genel Özellikler

Tecnamic MİNİ KAPLİNLER
Tecnamic mini debriyaj, tek parçadan işlenmiş, kaymayan, burulmaya karşı dayanıklı, esnek elastik ve bakım gerektirmeyen bir bağlantı-
dır. Özellikle küçük dinamik süreçleri kontrol eden ve kontrol eden tahrik sistemleri için uygundur. Makine imalatı, aktarma hatları, robotik, 
tıbbi teknoloji ve model yapımı alanlarında kullanılır.
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Bauart MWK
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Bauart MWH
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KEPLİ KAPLİN
Tecnamic kelepçe kaplinleri, çelik / paslanmaz çelikten ayrılmış, mili eşit şekilde dağıtılan sıkıştırma kuvveti ile örtün. Yüksek torklar 
burulmaya dayanıklıdır ve şamandırasızdır. Tecnamic kelepçe kavraması, çelik / paslanmaz çelik kullanılarak yüksek tutma kuvveti şaft 
zayıflatılmadan / zarar görmeden üretilebilir. Mil toleransı h11 içinde olmalıdır. Boyutlar ve diğer modeller istek üzerine temin edilebilir.

Tecnamic kelepçe kaplinleri, çelik / paslanmaz çelikten ayrılmış, mili eşit şekilde dağıtılan sıkıştırma kuvveti ile örtün. Yüksek torklar 
burulmaya dayanıklıdır ve şamandırasızdır. Tecnamic kelepçe kavraması, çelik / paslanmaz çelik kullanılarak yüksek tutma kuvveti şaft 
zayıflatılmadan / zarar görmeden üretilebilir. Mil toleransı h11 içinde olmalıdır. Boyutlar ve diğer modeller istek üzerine temin edilebilir.

• Yivli / ayrılmış kelepçe kuplajı 
• Malzeme, model: çelik 1.0718, parlak; paslanmaz çelik 1.4305, parlak 
• Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila + 175 ° C 
• Aşınma ve bakım gerektirmez • Kaplin yarıları pre-delik / hazır delinmiş 
• Maks. hız 4000 1 / dak • Nominal tork 100 Nm - 475 Nm 
• İstek üzerine: diğer boyutlar, kuş tüyü oluklu modeller. DIN 6885’e göre

• Malzeme, model: Çelik 1.0718, parlak; paslanmaz çelik 1.4305, parlak 
• Sıcaklık aralığı: -40 ° C ila + 175 ° C 
• Aşınma ve bakım gerektirmez 
• Kaplin yarıları pre-delik / hazır delinmiş 
• Maks. hız 4000 1 / dak 
• Nominal tork 100 Nm - 475 Nm 
• İstek üzerine: Diğer boyutlar, tüy yivli oluklu modeller. DIN 6885’e göre

Ana Özellikler

Ana Özellikler
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MİL KAPLİN
Birleştirilen miller birbirine tam olarak boşaltılmış olmalıdır. Farklı çaplarda kuplaj milleri kullanırken, daha kalın mil ucu ince tavan ucu 
çapına indirgenmesini öneririz. Bu mümkün değilse, daha büyük mil çapına karşılık gelen model, daha az delikli (B şekli) kullanılır. Kelep-
çe kaplinleri sacdan (şekil AS; BS veya CS) yapılmış bir koruyucu gövde ile de teslim edilebilir. Tüm kelepçe kaplinleri, DIN 6885/1 ile 
uyumlu tüy yivli oluklu olarak tasarlanmıştır.

Kelepçe kavramaları, radyal veya eksenel yüklerin yanı sıra darbe şoklarına bile dayanabilen sağlam ve güvenilir mil bağlantılarıdır. 
Birbirlerine vidalanan iki kovan sayesinde, kuplajların monte edilmesi çok kolaydır ve bu nedenle seriler halinde olan şaftlar için (örneğin 
şanzıman milleri) çok uygundur.

• Kolay monte edilebilir 
• Malzemeler: EN-GJL-250 ve GS-45 
• 80.000 Nm’ye kadar tork aralığı 
• 220 mm’ye kadar delik çapları (stokta ø 125’e kadar) 
• Debriyajlar, DIN 6885/1’e uygun tüy anahtar yiv ile hazır hale getirilir

• Yatay düzen: Aynı çapa sahip mil uçları için A şekli (stoktan teslim 
alınmıştır) Çeşitli çaplara sahip mil uçları için B şekli 
• Dikey düzenleme: DIN 28134’e uygun süspansiyon yaylı şekil A , DIN 
115 Bl ile uyumlu ekleme halkalarına sahip C Şekil C. 2

Ana Özellikler

Teslim edilebilecek modeller:



WWW.3MKAYIS.COM

236

TIME P    WER

MİL KAPLİNLER
COUPLINGS

Clamp couplings DIN 115 / Form A
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Clamp couplings DIN 115 / Form A
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Clamp couplings DIN 115 / Form C
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Clamp couplings DIN 115 / Form C
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DİSKLİ MİL KAPLİN
Birleştirilen miller birbirine tam olarak boşaltılmış olmalıdır. C tipi disk debriyajları, DIN 
28135’e uygun eksenel basınç diskleri için bir sargı ile donatılmıştır. (Örneğin dikey 
karıştırma millerinde kullanılır). Aksiyal basınç diskleri teslimatın bir parçası değildir ve 
ayrıca sipariş edilmelidir. DIN 6885/1 ile uyumlu, tüy yivli normal model. Kama yatağı, 
DIN 6886 veya DIN 6887 ile uyumludur. Farklı mil çaplarına sahip mil bağlantıları için, en 
büyük mil çapına karşılık gelen kavrama boyutu kullanılır (redüksiyon kavraması).

Disk debriyajları, radyal veya eksenel yüklerin yanı sıra darbe şoklarına maruz kalabilecek katı, sağlam ve güvenilir mil bağlantılarıdır. Disk 
debriyajlarının bağlantı boyutları DIN 116’ya uygundur; Bununla birlikte, kuplaj elemanları sadece bağlantı cıvataları ile ortalanmaktadır.

• Yatay düzenleme: Şekil A 
• Dikey düzenleme: Şekil C 
• Malzeme: DIN EN 1561’e uygun normal model EN-GJL İstenildiğinde 
100’e kadar çelik ve 110’a kadar dökme çelik. 
• Kolay monte edilebilir 
• Malzemeler: EN-GJL-250 ve çelik veya GS-45 
• 1.425.000 Nm’e kadar olan torklar (kısa sürede 8.700 Nm’ye kadar 
teslim edilebilir) 
• 500 mm’ye kadar delik çapları (kısa sürede ø 100 mm’ye kadar teslim

• Yatay düzenleme: Aynı çapa sahip mil uçları için A şekli (kısa sürede teslim 
edilebilir) Çeşitli çaplara sahip mil uçları için B şekli 
• Dikey düzenleme: DIN 28135’e uygun eksenel basınç diskleri ile C şekli

Ana Özellikler

Teslim edilebilecek modeller:
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Flange couplings DIN 116
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Technical Data
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Flange couplings DIN 116
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Technical Data
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DİŞLİ KAPLİN GC

Diş Prensibi

Tecnamic dişli kaplinleri GC, pozitif tork iletimi için uygun esnek mafsal bağlantılarıdır. Radyal, eksenel ve açısal şaft hatalarını telafi etme-
yi sağlarlar. Dişli kutusu, gres yağlama ve O-ring conta ile çelikten yapılmıştır. Tecnamic dişli kaplinleri GC, mekanik mühendisliğin tüm 
alanlarında kullanılmaktadır ve taçlı spline’ın optimum gres yağlamasından kaynaklanan maksimum güvenilirliğe sahip uzun bir servis 
ömrü sunmaktadır. Kaplinler genellikle yatay montaj için uygundur. Dikey montaj için özel tipler de uygundur.

Taçlanmış spline prensibi açısal ve radyal yanlış hizalama durumunda eğri kenar basıncının önlenmesiyle sonuçlanır. Kademesiz 
gres yağlamaya bağlı olarak neredeyse aşınmasız bir işlemle spline’ın optimum sürtünme koşulları, kavramanın uzun ömür beklenti-
sine neden olur.

• Standart kuplaj 
• Kısa teslimat sürelerinde özel tipler mümkündür
• Çok yüksek güç iletim hızları ve aynı anda kompakt tasarım 
• 8.000.000 Nm’ye kadar tork iletimi 
• Mil çapları 20 ila 1.000 mm arasında

Tip GC Özellikler
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Tecnamic Gear Couplings GC
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Tecnamic Gear Couplings GC - Types
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Tecnamic Gear Couplings GC



WWW.3MKAYIS.COM

249

TIME P    WER

DİŞLİ KAPLİNLER
COUPLINGS

Technical Data
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Safety Factors “S”


