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Sprzęgło bezluzowe

- +enkodery, miniaturowe napędy

 z zwarta budowa, łatwy montaż/demontaż, izolacja elektryczna

 z duże momenty obr. przy niewielkich gabarytach, dostosowanie sztywności skrętnej, tłumienie drgań, do napędów śrubo-
wych ze skokiem gwintu < 40 (w innym przypadku wymagana jest konsultacja z biurem KTR)

 z duże momenty obr. przy niewielkich gabarytach, łatwy bezwzrokowy montaż/demontaż, bezpieczne w przypadku zniszcze-
nia łącznika, odpowiednie do przekładni o średnich lub wysokich przełożeniach i≥ 7, maksymalna temperatura otoczenia 
80 °C

 z duże momenty obr. przy niewielkich gabarytach, dobre właściwości dynamiczne piast z pierścieniami zaciskającymi, tłumie-
nie drgań przy przerywanym skrawaniu, wyższa dokładność typu ROTEX® GS-P zaprojektowanego do obrabiarek HSC

 z sprzęgło dwukardanowe w celu kompensacji większych odchyłek

 z odpowiednie w przypadku zapotrzebowania na podwyższoną sztywność skrętną, np. w napędach śrubowych o dużym 
skoku gwintu s ≥ 40, stała sztywność skrętna w wyższych temperaturach

 z odpowiednie w przypadku zapotrzebowania na podwyższoną sztywność skrętną, np. przy przełożeniach przykładni i < 7, 
stała sztywność skrętna w wyższych temperaturach

 z wysoka sztywność skrętna, do napędów wrzecion głównych narażonych na rezonans, do wysokich momentów obrotowych 
wykonanie RADEX®-N o momencie nominalnym: TKN do 280 000 Nm

 z giętkie sprzęgło o zwartej budowie, wywołujące niewielkie promieniowe siły przywracające

 z odpowiednie w przypadku zapotrzebowania na podwyższoną sztywność skrętną, np. w napędach śrubowych o dużym 
skoku gwintu s ≥ 40, stała sztywność skrętna w wyższych temperaturach

 z odpowiednie w przypadku zapotrzebowania na podwyższoną sztywność skrętną, np. przy przełożeniach przykładni i < 7, 
stała sztywność skrętna w wyższych temperaturach

 z wysoka sztywność skrętna, do napędów wrzecion głównych narażonych na rezonans

Zalecane zastosowania

moment obrotowy
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kąt skręcenia kąt skręcenia kąt skręcenia

Rysunek obok pokazuje wpływ sprzęgieł ROTEX®, ROTEX® GS, 
RADEX®-NC oraz TOOLFLEX® na luz obwodowy i kąt skręcenia 
w układzie napędowym. Wskutek wysokiej sztywności skrętnej 
sprzęgła RADEX®-NC oraz TOOLFLEX® kąt skręcenia powstały 
w wyniku działania momentu obrotowego jest bardzo mały. Inaczej 
niż w przypadku sprzęgieł elastycznych ROTEX® oraz ROTEX® GS 
tłumienie drgań skrętnych, nie jest możliwe.

Użytkownik może dokonać wyboru, jakie sprzęgło bezluzowe będzie dla niego najlepsze do serwonapędu.  Do takiego zastosowania KTR 
dostarcza cztery różne typy sprzęgieł: ROTEX® GS, COUNTEX®, TOOLFLEX® oraz RADEX®-NC. W zależności od wymaganej sztywności 
skrętnej całego układu, należy wybrać najlepsze sprzęgło w danej sytuacji. 

TOOLFLEX®  bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło z metalowym mieszkiem
 z zaciskowe połączenie piasta-mieszek (w rozmiarach mini wersja klejona)
 z piasty zaciskowe, przenoszenie momentu obrotowego przez tarcie

RADEX®-NC  bezluzowe, skrętnie sztywne sprzęgło płytkowe do serwonapędów
 z zwarta budowa
 z podwyższona sztywność skrętna
 z piasty zaciskowe, przenoszenie momentu obrotowego przez tarcie

przekładnie o niewielkich luzach/bezluzowe

ROTEX® GS  bezluzowe, elastyczne sprzęgło kłowe
 z montaż osiowy
 z przenoszenie dużych momentów obrotowych przy niewielkich gabarytach sprzęgła
 z możliwość dostosowania tłumienia dzięki zastosowaniu łączników o różnej twardości

COUNTEX®  sprzęgło do enkoderów
 z montaż osiowy
 z dwukardanowa budowa
 z odporność na temperaturę

enkodery, miniaturowe napędy

śruby kulowe, pasowe napędy synchroniczne

napędy wrzecion głównych

przekładnie o niewielkich luzach/bezluzowe

przekładnie o niewielkich luzach/bezluzowe

enkodery, miniaturowe napędy

enkodery, miniaturowe napędy

śruby kulowe, pasowe napędy synchroniczne

śruby kulowe, pasowe napędy synchroniczne

napędy wrzecion głównych

napędy wrzecion głównych

 z sprzęgło dwukardanowe w celu kompensacji większych odchyłek, stała sztywność skrętna także przy wyższych tempera-
turach

przekładnie o niewielkich luzach/bezluzowe

śruby kulowe, pasowe napędy synchroniczne

napędy wrzecion głównych




