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Falk™ Wrapflex® Sprzęgło Elastomerowe Prosty sposób na zwiększenie produktywności

• 12 rozmiarów

• Zakres momentów: 15 028 Nm

• Średnica otworów: 186 mm 

• Wymiana w miejscu zabudowy

• Nie wymaga smarowania
Łatwa Konserwacja

• 3−lata gwarancji

Czy kiedykolwiek myślałeś, że utrzymanie
ciągłości pracy linii produkcyjnych będzie
tak proste jak wymiana żarówki albo
otwarcie butelki z napojem ?

Szybki, łatwy montaż, wymiana elementu elastycznego
jako nowy standard redukcji czasu postoju. 

W związku z tym, że silnik lub napęd nie musi 
być przesuwany, nasza "wymiana na miejscu" 
eliminuje dodatkowe czasochłonne osiowanie, wydatnie
redukując koszty obsługi.

Dostępne w wersji zwartej lub dystansowej, sprzęgło
Wrapflex dostosowane do 186 mm wałków i momentów
do 15 028 Nm.

Dla uproszczenia i zwiększenia efektywności życia twojego
sprzęgła, nigdy nie było łatwiej niż ze sprzęgłem
Wrapflex z firmy  Rexnord.

Niskie koszty początkowe

• Zaawansowane metody produkcji oraz 
innowacyjne materiały pozwalają na zaoferowanie 
przeniesienia wyższych mocy przy bardziej 
konkurencyjnych cenach niż kiedykolwiek 
wcześniej.

• Początkowa inwestycja chroniona przez 
standardową, 3−letnią gwarancję.

Łatwe w montażu

• Promień zaokrąglenia elementu zębatego (patent
#6,342,011) zwiększa elastyczność, ułatwia 
i przyśpiesza montaż.

• Może być montowane na ślepo.

R10  Wersja zwarta

R35  Wersja pół dystansowa
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Odporne, długo pracujące

• Poliuretanowe elementy elastyczne  
mają wysoką odporność chemiczną 
i na wycieranie, temperatura pracy 
od −40°C do +95°C.

• Odporna na warunki pogodowe
nylonowa osłona jest standardem.

• Opcjonalnie osłony epoksydowane   
ze stali węglowej dla środowisk
agresywnych, ciężkich warunków
pracy. (Standard dla rozmiarów 
60 ÷ 80).

• Opcjonalnie piasty wykonane ze stali  
n ierdzewnej  d la  Typu R10 d la
przemysłu spożywczego lub
środowisk korozyjnych.

Po Pierwsze Bezpieczeństwo

• Dwa wkręty ze stali nierdzewnej
ustawione pod kątem 180°, zapobiegają
przesuwaniu się osłony w czasie
pracy sprzęgieł i zapewniają właściwe 
przyleganie osłony do elementu
elastycznego.

• Element elastyczny ulega rozpadowi 
po awarii, minimalizując potencjalne 
zagrożenie powstawania obrażeń
lub zniszczeń.

Szybka i Łatwa Zamiana

• Kompaktowa budowa eliminuje
potrzebę przewymiarowywania
osłony sprzęgła w istniejących napędach.

• Gotowe,  owiercone sprzęgła
w popularnych rozmiarach na
magazynie. Piasty owiercone pod
Taper Lock i Q.D. piasty dostępne
w sieci sprzedaży na całym świecie. 

Wymiana w miejscu pracy

• Wykonanie pozwala na szybką i łatwą  
wymianę elementu elastycznego.

• Nie ma potrzeby zdejmowania piast, 
przesuwania silnika lub napędu−brak
ponownego osiowania, redukcja 
czasu postoju.

Bezobsługowe

• Brak smarowania wytrzymałej 
wkładki redukuje okresowe
koszty obsługi.

Zabezpiecza napęd

• Zaokrąglenie na wewnętrznych 
narożnikach elementu elastycznego
(patent #6,342,011) działa redukując 
naprężenia wydłużając czas pracy 
sprzęgła.

• Kły piasty zostały wykonane 
ze specjalnym kątem wierzchołkowym
(patent #6,342,011) dla lepszego 
kontaktu ząb−ząb (tylko rozmiary 5 do 80).

• Specjalne wykonanie piast 
redukuje obciążenia przenoszone
na urządzenie napędzane
(patent #6,648,763).

R31  Wersja dystansowa
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Dobór Sprzęgła

1.   Wyznaczyć współczynnik bezpieczeństwa:
− dla silnika lub turbiny napędzającej aplikacją − patrz tabela 1. 
− dla napędów silnikowych patrz tabela 5.

2.   Wyznaczyć właściwą moc.
Patrz tabela 2 − mając rzeczywistą moc w kW oraz właściwy
współczynnik bezpieczeństwa, wyznaczyć moc zastępczą.

3.   Wyznaczyć rozmiar sprzęgła.
A. Patrz tabela 3 − wskazać poziomo z wymaganej prędkości 

wartość mocy w kW równą lub większą od mocy 
zastępczej wyznaczonej w punkcie 2. Odczytać rozmiar   
sprzęgła na górze kolumny.

B. Sprawdzić wymiar wałków w porównaniu do maksymalnych
otworów przyłączeniowych sprzęgła pokazanych w tabeli 3
na stronie 6 dla właściwego doboru rozmiaru sprzęgła.

C. W tabeli 3, sprawdzić wymaganą prędkość w odniesieniu 
do prędkości dopuszczalnej pokazanej poniżej właściwego
rozmiaru sprzęgła.

4.   Wyznaczyć wykonanie wałków i sprawdzić wymagane
wymiary zabudowy porównując z wymiarami dobranego
sprzęgła z odpowiedniej tabeli na stronach 8 do 12.
Potwierdzić dostateczny luz dla sprzęgła.

5.   Potwierdzić że temperatura otoczenia pracy zawiera
się w przedziale od −40°C do +95°C. Dla aplikacji 
wymagających Współczynnika Bezpieczeństwa powyżej 
1.5 i temperatury powyżej 79°C, należy skonsultować się 
z inżynierami Rexnord dla potwierdzenia prawidłowości
doboru opcjonalnie dla doboru elementów dla wysokich 
temperatur.

© Rexnord Industries, LLC, 1998, 2007. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Litho in U.S.A.
A−PLUS, CLUB GEAR HEAD,  DRIVE ONE, FREEDOM,  LIFELIGN, OMNIBOX, ORANGE PEEL, QUADRIVE, RAM, RENEW, REXNORD, SPEED QUOTE, SPEEDSELECT,
STEELFLEX, TRUE HOLD, ULTRAMITE, ULTRAMAX, i WRAPFLEX zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Falk jest znakiem towarowym Rexnord. Zawartość niniejszej publikacji może ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje tu zawarte powinny zostać potwierdzone przed złożeniem
zamówienia

Współczynniki bezpieczeństwa są przewodnikiem,
wynikającym z doświadczenia, przełożenia pomiędzy
danymi z katalogu a rzeczywistymi warunkami pracy.
Warunki pracy najlepiej zmierzyć miernikiem momentu.

TABELA 1 − Współczynniki Bezpieczeństwa

TABELA 2 − Moc zastępcza = (Rzeczywiste kW x Współczynnik Bezpieczeństwa)

Stały moment, np.: pompy 
odśrodkowe, dmuchawy
i kompresory.

Ciągłe obciążenie z pewnymi 
wariacjami momentu, np.:  
wytłaczarki plastiku, wentylatory  
ciągu

Lekkie szokowe obciążenia, np.:  
wytłaczarki metalu, chłodnie 
wentylatorowe

Średnie szokowe obciążenia, np.:   
wózki samowywrotne, kruszarki, 
przesiewacze wibracyjne.

Duże szokowe obciążenia, np.: 
łamacze, młyny, pompy tłokowe, 
kompresory, napędy rewersyjne

Zastosowania, takie jak: kompresory
tłokowe z częstymi zmianami 
kierunku momentu, niewymagającymi
zmiany kierunku obrotów.

Zwróć się 
do nas

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Współczynnik
Bezpieczeństwa

Maszyna napędzana (napęd poprzez
silnik elektryczny lub turbinę parową)

Charakterystyka maszyny 
napędzanej
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TABELA 3 − Falk  "Wrapflex" Tablica szybkiego doboru 
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Dla silników diesla, patrz Tabela 5. Silniki elektryczne, generatory, silniki diesla, kompresory 
i inne maszyny wyposażone w łożyska ślizgowe lub proste łożyska kulkowe zwykle wymagają    
sprzęgieł o ograniczonej możliwości przesuwu piast. W razie wątpliwości należy podać luzy  
osiowe i siły centrujące w celu dokonania doboru
Dla wykonania z wyważaniem przeciwbieżnym, Pytaj.
Jeżeli są transportowani ludzie, Pytaj w celu doboru odpowiedniego rozmiaru sprzęgła.
Dla aplikacji o wysokich skokach obciążenia (takich jak Walcarki Zimne), Pytaj.

TABELA 5 −Współ. Bezp. dla Silników Diesla  

Współczynniki Bezpieczeństwa dla silników diesla są dla tych aplikacji,
gdzie dobra wyważenie koła zamachowego zapobiega wahaniom
momentu większym niż ±20%. Dla napędów gdzie wahania momentu 
są większe lub gdzie praca jest blisko punktu krytycznego − Pytaj.

Współczynniki Bezpieczeństwa

TABELA4 − Współczynniki Bezpieczeństwa dla napędów z silnikami elektrycznymi
♦

i turbinami parowymi

Wyszczególnione współczynniki bezpieczeństwa są typowymi wartościami przy normalnej pracy napędu.
Alfabetyczny spis aplikacji Alfabetyczny spis przemysłów

AREATOR ..................................................... 2.0
MIESZALNIK
Pionowy lub Poziomy
Śrubowy, Śmigłowy, Łopatkowy .............. 1.0

WCIĄGARKA BARKI HOLUJĄCEJ ......... 1.5
DMUCHAWA
Odśrodkowa ................................................ 1.0
Tłokowa lub Łopatkowa ............................. 1.25

WAGON SAMOWYŁADOWCZY ............... 2.5
KOŁOWRÓT SAMOCHODOWY ............... 1.5
SORTOWNIK LUB KLAROWNIK ............. 1.0
SPRĘŻARKA
Odśrodkowa ................................................ 1.0
Tłokowa lub Łopatkowa .............................. 1.25
Śrubowa ...................................................... 1.0
Tłokowa
Połączona Bezpośrednio ........................... Pytaj
Bez Koła Zamachowego ............................ Pytaj

Z Kołem Zamachowym i Przekładnią
pomiędzy Kompresorem i Źródłem 
Napędu
1 cylinder, jednostopniowa ..................... 3.0
1 cylinder, dwustopniowa ....................... 3.0
2 cylindry, jednostopniowa ..................... 3.0
2 cylindry, dwustopniowa ....................... 3.0
3 cylindry, jednostopniowa ..................... 3.0
3 cylindry, dwustopniowa ....................... 2.0
4 lub więcej, jednostopniowa ................ 1.75
4 lub więcej, dwustopniowa ................... 1.75

PRZENOŚNIK
Płytowy, Montażowy, Taśmowy, 

Łańcuchowy, Zgarniakowy, Śrubowy .......... 1.0
Kubełkowy ....................................................1.25
Rolkowy Ruchomy, Wstrząsowy ................ 3.0
♣ DŹWIG I ŻURAW

Główny Dźwig ............................................ 1.75 
Wyciąg Pochyły .......................................... 1.75
Spadowy ........................................................ 1.5
Pomostowy, Przejezdny, Wózkowy ............. 1.75
SIŁOMIERZ ................................................... 1.0
ELEWATOR

Kubełkowy, Wyładowczy .......................... 1.25
Przewozowy lub Pasażerski ...... Nie zalecane
Wyładowczy Grawitacyjnie ...................... 1.25

SCHODY RUCHOME ................... Nie zalecane
WZBUDNICA, GENERATOR ..................... 1.0
WYTŁACZARKA PLASTIKU ..................... 1.5
WENTYLATOR

Odśrodkowy .............................................. 1.0
Chłodnia Wentylatorowa .......................... 2.0
Ciągu ………………….............................. 1.5
Napędzany przez hydrauliczne lub 
elektryczne sprzęgło poślizgowe ............ 1.0

Gazu Obiegowego.................................... 1.5
Wyciągu z zasuwą lub z oczyszczaczem

łopatek wirnika ....................................... 1.25
Wyciągu bez układu regulacji .................. 2.0

PODAJNIK
Płytowy, Taśmowy,  Śrubowy................... 1.0
Wstrząsowy............................................... 2.5

GENERATOR
Równomiernie obciążony ........................ 1.0

Dźwigowy lub Kolejowy .............................. 1.5
Spawarka .................................................... 2.0

MŁYN BIJAKOWY ........................................ 1.75
MASZYNY PRALNICZE, BĘBNOWE ......... 2.0
WAŁY TRANSMISYJNE

Maszyny Procesowe ................................... 1.5
OBRABIARKI

Napędy Pomocnicze i Przesuwu ...............1.0
Walec Gnący, Prasa Przycinająca,
Dziurkarka, Strugarka, Stół
Rewersyjny …........................................... 1.75
Napęd Główny ......................................... 1.5

WINDY OSOBOWE ....................... Nie zalecane
MASZYNY FORMUJĄCE METAL

Walcarka ……….......................................... 1.75
Wózek Ciągarki i Napęd Główny ............... 2.0
Wytłaczarka ................................................. 2.0
Maszyny Formierskie 
i Walcarki Formujące ................................ 2.0

Krajarka ....................................................... 1.0
Ciągarka Drutu lub Prostownica ................ 1.75
Nawijarka Drutu .......................................... 1.5
Zwijarka i Rozwijarka ….............................. 1.5

MIESZADŁO (patrz Mieszalnik)
Betonu …......................................................1.75
Krążnikowe ..................................................1.5

PRASA, DRUKARKA .................................... 1.5
MŁYN GLINY ….............................................. 1.75
MŁYN PYŁOWY

Młyn Młotkowy ……….................................1.75
Rolkowy ....................................................... 1.5

POMPA
Wody Zasilającej ......................................... 1.5
Odśrodkowa 
− stała prędkość .........................................1.0
− częsta zmiana prędkości 
pod obciążeniem .................................... 1.25

Do zbijania zgorzeliny ................................ 1.25
Zębata, Rotacyjna, Łopatkowa .................. 1.25
Tłokowa, Nurnikowa
1 cyl., jedno lub dwustopniowa ............... 3.0
2 cyl., jednostopniowa .............................. 2.0
2 cyl., dwustopniowa ................................ 1.75
3 lub więcej cylindrów .............................. 1.5

Śrubowa, Postępującej Kawitacji .............. 1.25
Próżniowa ................................................... 1.25

PRZESIEWACZE
Przedmuchowy ........................................... 1.0
Rusztowy ..................................................... 2.0
Rotacyjne Węgla lub Piasku ...................... 1.5
Wibracyjny ................................................... 2.5
Wodny ......................................................... 1.0

KOLEJKA NARCIARSKA ............ Nie zalecane
URZĄDZENIE STEROWE ............................ 1.0
RUSZT MECHANICZNY .............................. 1.0
ROZDRABNIACZ OPON .............................. 1.50
OCZYSZCZARKA BĘBNOWA .................... 1.75
WCIĄGARKA, MANEWROWARKA

Pogłębiarka, Okręt ...................................... 1.5
WINDA KOTWICZNA .................................... 1.5
OBRABIARKA DO DREWNA ...................... 1.0
WINDA PLATFORMOWA ............. Nie zalecane

AGREGATY PROCESOWE, CEMENT, 
PIECE GÓRNICZE, KADZIE, WALCOWNIE 
I MŁYNY KULOWE 

Bezpośrednio na Wale Wolnobieżnym:
Przekładnia Główna Walcowa ................. 2.0
Koło Pojedyncze Skośne 
lub Koła Daszkowe ................................ 1.75

Przenośniki, Podajniki, Przesiewacze,   
Elewatory ........................ Patrz Lista Ogólna

Kruszarki Rudy lub Kamienia ..................... 2.5
Suszarnie, Maszyna Rotacyjna ................. 1.75
Ruszt Sortowniczy ....................................... 2.0
lub Obcinarka Nadlewów ........................... 1.75
Młyn Bębnowy ............................................ 1.75

BROWARNICTWO I DESTYLARNIE
Maszyna Napełniająca Butelki i Puszki ..... 1.0
Kocioł Warzelny …....................................... 1.0
Podgrzewacz, Praca Ciągła ....................... 1.25
Kadź ............................................................. 1.5
Kadź Zacierna ............................................. 1.25
Waga Zbiornikowa, 
Częste wartości szczytowe ...................... 1.75

PRZEMYSŁ PRACUJĄCY Z GLINĄ
Prasy Cegieł, Maszyny Brykietujące,
Maszyny Pracujące z Gliną, Młyny Gliny ..... 1.75

POGŁĘBIARKI
Zwijarki Kabla .............................................. 1.75
Przenośniki .................................................. 1.25
Głowica Wrębiarki, Napędy Osadzarek ....... 2.0
Wciągarka Manewrowa .............................. 1.5
Pompy (obciążenie jednorodne) ................ 1.5
Napęd Przesiewacza, Zwałowarka ........... 1.75
Wciągarki Uniwersalne ............................... 1.5

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Krajarka Buraka .......................................... 1.75
Maszyna Napełniająca Butelki i Puszki ..... 1.0
Parnik Zboża …........................................... 1.25
Mieszalnik Ciasta, Rozdrabniacz Mięsa ... 1.75

SUROWIEC DRZEWNY
Cięgno .......................................................... 1.5
Odcinak Kołowy .......................................... 1.75
Obrzynarka, Głowica Wiertnicza ................. 2.0
Trak (Tłokowy) ........................................... Pytaj
Transport Daleki  ......................................... 2.0
Strugarka ..................................................... 1.75
Walce ………………………........................ 1.25
Walce Rewersyjne ...................................... 2.0
Przenośnik Trocin ....................................... 1.25
Przenośnik Okorków .................................. 1.75
Stół Sortowniczy .......................................... 1.5
Przycinarka .................................................. 1.75

♣ WALCARKI METALU HUTNICZE
(Górne lub Dolne) Zimne 
Tylko Walce ............................................... 1.5

(Górne lub Dolne) Gorące 
Tylko Walce …….…………………........... 2.0

Koksownie
Napęd Popychacza Bijaka ....................... 2.5
Otwieracz Klap .......................................... 2.0
Napęd Wózka Natorowego ...................... 3.0

Odlewarka Ciągła ....................................... 1.75
Walce Zimne ........................................... Pytaj
Walcarka Taśmy ..................................... Pytaj

Wygładzarka ................................................ 1.5
Chłodnia ....................................................... 2.0
Rolki Podające − Zgniatacz Kęsisk ............. 3.0
Wpycharka Pieca ...................................... 2.0
Piły Zimne i Gorące ................................... 2.0
Walcarka Taśmy ……………………...... Pytaj
Rewersyjne Zgniatacze 
lub Zgniatacz Kęsisk Płaskich ................ Pytaj
Napędy Walcy ........................................ Pytaj

Wóz Odlewniczy .......................................... 2.0
Manipulatory ................................................ 3.0
Walcarka Bruzdowa .................................. Pytaj
Stoły Walcownicze
Walcarka Wstępna .................................... 3.0
Hłodnia lub Przesuwacz,
nie rewersyjna ......................................... 1.5
rewersyjna ............................................... 3.0
nie rewersyjna,
nie zatykająca ......................................... 2.0

Napędy Zwijarek ......................................... 1.75
Młyn Prętowy ............................................. Pytaj
2.0

Walcownia Rur bez Szwu
Walcarka Dziurująca ................................. 3.0
Ślizg Blokowy ............................................ 2.0
Rolki Przenośnika Rur .............................. 2.0
Nawijarka ................................................... 2.0

Wyrzutnik ..................................................... 2.0
Nożyce, Obcinarka ................................... Pytaj
3.0

Walcarka .................................................... Pytaj
Nożyce Wielokrążkowe .............................. 1.75
Napędy Pieca Wgłębnego −
Wyciąg ...................................................... 1.0
Przesuw ..................................................... 2.0

Prostownica ................................................. 2.0
(Matryce Kuźnicze) ................................... 2.0

Ciągarka do Drutu ...................................... 1.75
PETROCHEMIA

Chłodziarka ................................................. 1.25
Pompownia (nie powyżej
150% szczytu momentu) .......................... 2.0

Prasa Filtrująca Parafinę ........................... 1.5
Piec Obrotowy ............................................ 2.0

PPRZEMYSŁ PAPIERNICZY
Korowarka Pomocnicza, Hydrauliczna ...... 2.0
Korowarka, Mechaniczna ........................... 2.0
Korowarka Bębnowa
Bezpośrednio na Wale Wolnobieżnym
Przekładnia Główna Walcowa
lub Koła Daszkowe ................................. 2.0

Przekładna czołowa o zębach     
Obrabianych ............................................ 2.5

Przekładna czołowa o zębach    
Odlewanych ............................................ 3.0

Holender ...................................................... 1.75
Bielnik .......................................................... 1.0
Gładziarka ................................................... 1.75
Zrębiarka ..................................................... 2.5
Maszyna Konwersyjna ............................... 1.25
Podkładarka ................................................ 1.75
Obcinak ........................................................ 2.0
Cylinder ........................................................1.75
Suszarnia .................................................... 1.75
Naciąg Filcu ................................................ 1.25
1.75

Młyn Jordana ............................................... 2.0
Dłużyca ........................................................ 2.0
Wały Napędowe .......................................... 1.5
Prasa ........................................................... 1.75
Ścierak ........................................................ 1.75
Zwijak, Nawijarka ........................................ 1.5
Bęben Pralny, Koncentrator ....................... 1.5
Pompa do masy papierniczej, Odśrodkowa
− stała prędkość ........................................ 1.0
− częsta zmiana prędkości pod    
obciążeniem............................................ 1.25

Walec Ssący ............................................... 1.75
Pompy Próżniowe ...................................... 1.25

PRZEMYSŁ GUMOWY
Gładziarka ................................................... 2.0
Łamacz ........................................................ 2.5
1.75

Mieszadło .................................................... 2.5
Walcarka Mieszankowa, Walce 
do Rafinowania, Arkuszarka
jedna lub dwie w linii ................................. 2.5
trzy lub cztery w linii .................................. 2.0
pięć lub więcej w linii ................................ 1.75

Maszyna Formująca Opony ....................... 2.5
Rozluźniarka Prasy Opon i Rur ................. 1.0
Wytłaczarka, Napinarka, Urządzenie   
Grudkujące ............................................... 1.75

Walce Ogrzewające
jeden lub dwa Walce w lini ...................... 2.0
trzy lub więcej Walcy w linii ..................... 1.75

Płuczka…..................................................... 2.5
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przesiewacz Prętowy, Dozownik Chemiczny,
Zbieracz, Sito, Zbieracz Siatkowy ........... 1.0

CUKROWNICTWO
Nośnik Trzciny, Włóka ................................ 1.75
Rozdrabniacz, Kruszarka ........................... 2.0
Walcarki, Turbina z Przekładnią Walcową 
lub z Przekładnią Daszkową ................... 1.5

Silnik Elektryczny lub Gazowy z Przekładnią
Walcową, Daszkową lub Walcową Czołową
a napędem wstępnym ............................. 1.75

PRZEMYSŁ TEKSTYLNY
Dozownik ..................................................... 1.25
Kalander, Maszyna Licząca ....................... 1.5
Wykańczarka Ubrań ................................... 1.5
Osuszarka, Krosno ..................................... 1.5
Farbiarki ...................................................... 1.25
Dziewiarka ................................................. Pytaj
Gładziarka, Mydlarka ................................. 1.25
Przędzarka, Rozszerzarka Tkanin, 
Przewijarka ................................................ 1.5

*

*

♦

♣

♥ Aby zastosować Tabelę 5, najpierw należy wyznaczyć współczynnik bezpieczeństwa aplikacji z Tabeli 4.  
Następnie należy wyznaczyć współczynnik bezpieczeństwa z Tabeli 5. Jeżeli współczynnik z Tabeli 4 jest 
większy od 2.0, lub gdzie mają zastosowanie silniki 1, 2, 3 cylindrowe, należy przekazać wszystkie dane 
napędu i aplikacji do Rexnord lub Autoryzowanego Partnera celem dokonania prawidłowego doboru sprzęgła.
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Typ R10
S p r z ę g ł o  Z w a r t e / W y m i a r y

Wrapflex jest produktem metrycznym. Konwersja na cale może nie być dokładna. Wymiary są wyłącznie dla informacji i mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
† AGMA Klasa 1 otwory w pasowaniu luźnym są standardem dla rozmiarów 2R do 50R, z dwoma wkrętami dociskowymi (jeden na rowku klinowym i drugi na 90°). Pasowanie z wciskiem bez   

wkrętów dociskowych jest standardem dla rozmiarów 60R do 80R. Wydłużone piasty z pasowaniem z wciskiem są dostępne i zalecane kiedy wymagany jest maksymalny otwór przyłączeniowy   
oraz: a) Ilość załączeń/wyłączeń przekracza 10 na godzinę; lub b) współczynnik bezpieczeństwa aplikacji = 2.0 lub wyższy.

‡ Waga sprzęgła została podana dla piast nieowierconych. Otwory przyłączeniowe w "mm".
2R−50R osłona nylon jest standardem, epoksydowana osłona stalowa jest opcjonalna. 60R−80R epoksydowana osłona stalowa jest standardem (osłona nylon niedostępna).
"BE" = Standardowy "dystans między końcami wałków" Z piastami zamontowanymi na końcach wałków. "szczelina" = Minimalny dopuszczalny "dystans między końcami wałków". Każda odległość
pomiędzy końcami wałków zawierająca się pomiędzy wartością "Szczelina" oraz "BE" jest dopuszczalna. Jakkolwiek, jeżeli w czasie użytkowania dystans pomiędzy końcami wałków jest mniejszy 
niż wymiar "BE", wpust nie powinien wystawać poza czoło piasty aby uniknąć potencjalnej kolizji z elementem elastycznym.

♦ Wkręty zabezpieczające osłonę zgodnie z ISO 7380−A2 ze stali nierdzewnej. Dwa wkręty na sprzęgło.

•
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Typ R10
Q D  P i a s t y / W y m i a r y

Typowe − Spytaj producenta piast o wyłączenia i ograniczenia współczynników bezpieczeństwa.
†  80R Wymaga specjalnej piasty "M", produkowanej dla "odwrotnego montażu". Skonsultuj z producentem piast.

Wkręty zabezpieczające osłonę zgodnie z ISO 7380, ze stali nierdzewnej. Wkręty zabezpieczające piastę QD w klasie ISO 8.8, łby śrub sześciokątne.•

8
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Typ R10
Ta p e r − L o c k  ( B S W ♦ )  P i a s t y / W y m i a r y

Typowe − Spytaj producenta piast o wyłączenia i ograniczenia współczynników bezpieczeństwa.
† Wkręty zabezpieczające osłonę zgodnie z ISO 7380, ze stali nierdzewnej. Łby śrub sześciokątne.
‡ Przestrzeń wymagana do dokręcenia piasty. Dodatkowo wymagana do zluzowania śrub i wyciągnięcia piasty ściągaczem.

Przestrzeń wymagana do wyciągnięcia piasty przy użyciu śrub dociskowych − nie wymagany ściągacz.
Standardowy klucz sześciokątny skrócony do minimalnej, używalnej długości.

♦BSW (British Standard Whitworth) gwinty (55° kąt przyporu) są powszechne poza USA (UNC gwint z 60° KP). BSW są uważane przez niektórych producentów jako wymienne z gwintami UNC 
za wyjątkiem 1" x 12 TPI (gwint na cal) w piaście TL 2517.

•
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Typ R31
S p r z ę g ł o  D y s t a n s o w e / W y m i a r y

Piasty z głowami UNC nie BSW.

Wrapflex jest produktem metrycznym. Konwersja na cale może nie być dokładna. Wymiary są wyłącznie dla informacji i mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
† 5R−50R osłona nylon jest standardem, epoksydowana osłona stalowa jest opcjonalna. 60R−80R epoksydowana osłona stalowa jest standardem (osłona nylon niedostępna).

Wkręty zabezpieczające osłonę zgodnie z ISO 7380  Stal Nierdzewna, łby śrub sześciokątne. Dwa wkręty na sprzęgło.
Wkręty kołnierza w klasie 10.9 zgodnie z ISO, śruby sześciokątne dla 5R−60R w klasie 8.8 zgodnie z ISO.

♦Maksymalny prezentowany otwór przyłączeniowy dla standardowego wpustu kwadratowego. Większe otwory, z wpustem prostokątnym dostępne na życzenie. Rozmiary 5R−50R są standardowo 
z pasowaniem luźnym i wkrętem dociskowym na rowku wpustowym. Rozmiar 60R ma pasowanie na wcisk bez wkręta dociskowego. 

•

Inne długości BE są dostępne na życzenie. Zapytaj w fabryce.

TABELA 6 − Taper−Lock® dla piasty T TABELA7−Typ R31 Standardowa długość

elementu dystansowego
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TABELA 8 − R35 długość dystansu

Typ R35
S p r z ę g ł o  P ó ł d y s t a n s o w e / W y m i a r y

WAŻNE: Po usunięciu piasty dystansowej, wolna przestrzeń uzyskana do usunięcia elementów = "BE" − "Z".

Wrapflex jest produktem metrycznym. Konwersja na cale może nie być dokładna. Wymiary są wyłącznie dla informacji i mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
† 5R−50R osłona nylon jest standardem, epoksydowana osłona stalowa jest opcjonalna. 60R−80R epoksydowana osłona stalowa jest standardem (osłona nylon niedostępna).

Wkręty zabezpieczające osłonę zgodnie z ISO 7380, stal nierdzewna, łby śrub sześciokątne. Dwa wkręty na sprzęgło.
Wkręty kołnierza w klasie 10.9 zgodnie z ISO, śruby sześciokątne dla 5R−60R w klasie 8.8 zgodnie z ISO.

♦Maksymalny prezentowany otwór przyłączeniowy dla standardowego wpustu kwadratowego. Większe otwory, z wpustem prostokątnym dostępne na życzenie. Rozmiary 5R−50R są  standardowo 
z pasowaniem luźnym i wkrętem dociskowym na rowku wpustowym. Rozmiar 60R ma pasowanie na wcisk bez wkręta dociskowego.
Standardowo dla piasty T jeden wkręt dociskowy na rowku wpustowym. Standardowo dla piasty R10 dwa wkręty dociskowe (jeden na rowku wpustowym, drugi przesunięty o 90°).

•

Inne długości BE są dostępne na życzenie.

TABELA 8 − R35 długość dystansu

Piasty Taper−Lock dla piasty R10, patrz strona 10.

Piasty QD dla piasty R10, patrz strona 9.

Piasty Taper−Lock dla piasty T, patrz tabela 6, strona 11.
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TABLE 9 − Typ R10 Piasta silnika walcarki

DANE TECHNICZNE

† Zgodnie z DIN 748  − Różne od ISO/R775

† Skonsultuj z fabryką

TABELA 10 − Rekomendowane tolerancje 

otworów, piasty sprzęgieł 

stalowe − Milimetry
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TABELA 11 − Zalecane otwory dla wałów zgodnie z ISO/R775−1969

DANE TECHNICZNE

Wartości dodatnie przy pasowaniu luźnym, wartości ujemne przy pasowaniu z wciskiem
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WR2 wartości są oparte na piastach nieowierconych.
† Dla masy R31, patrz strona 11.
‡ Dla masy R35, patrz strona 12.

DANE TECHNICZNE

TABELA12−Dopuszczalnewartościniewspółosiowości

TABELA 13 − Waga oraz WR2
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