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ROTEX®

Sprzęgło skrętnie elastyczne

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com

twardość Shore (typ łącznika) 92 Shore-A (T-PUR®) DZ 92 Shore-A (T-PUR®) 92 Shore-A

Innowacja T-PUR®

rozmiar 14 do 180 100 do 180 14 do 90
materiał T-PUR® poliuretan (PUR)

dopuszczalna temperatura pracy
praca ciągła
praca krótkotrwała

-50 °C do +120 °C
-50 °C do +150 °C

-40 °C do +90 °C
-50 °C do +120 °C

właściwości

 – znacząco dłuższa żywotność
 – bardzo dobra odporność na temperaturę
 – polepszone tłumienie drgań
 – dobre tłumienie, średnia elastyczność
 – odpowiedni do wszystkich materiałów piast

 – dobre tłumienie, średnia elastyczność
 – odpowiedni do wszystkich materiałów piast 

NEW

twardość Shore (typ łącznika) 98 Shore-A (T-PUR®) 1) DZ 95 Shore-A (T-PUR®) 98 Shore-A 1)

Innowacja T-PUR®

rozmiar 14 do 180 100 do 180 14 do 90
materiał T-PUR® poliuretan (PUR)

dopuszczalna temperatura pracy
praca ciągła
praca krótkotrwała

-50 °C do +120 °C
-50 °C do +150 °C

-30 °C do +90 °C
-40 °C do +120 °C

właściwości

 – znacząco dłuższa żywotność
 – bardzo dobra odporność na temperaturę
 – polepszone tłumienie drgań
 – przenoszenie dużego momentu przy średnim tłumieniu
 – zalecany materiał piast: stal, GJL oraz GJS

 – przenoszenie dużego momentu przy średnim tłumieniu
 – zalecany materiał piast: stal, GJL oraz GJS 

NEW

twardość Shore (typ łącznika) 64 Shore-D (T-PUR®) DZ 64 Shore-D (T-PUR®) 64 Shore-D

Innowacja T-PUR®

rozmiar 14 do 180 100 do 180 14 do 90
materiał T-PUR® poliuretan (PUR)

dopuszczalna temperatura pracy
praca ciągła
praca krótkotrwała

-50 °C do +120 °C
-50 °C do +150 °C

-30 °C do +110 °C
-30 °C do +130 °C

właściwości

 – znacząco dłuższa żywotność
 – bardzo dobra odporność na temperaturę
 – polepszone tłumienie drgań
 – przenoszenie dużego momentu przy średnim tłumieniu
 – zalecany materiał piast: stal oraz GJS 

 – przenoszenie bardzo dużego momentu przy małym tłumieniu
 – do zastosowania przy krytycznych obrotach
 – odporność na hydrolizę
 – zalecany materiał piast: stal oraz GJS 

NEW

ROTEX® 19ROTEX® 14 ROTEX® 24 - 65 ROTEX® 75 - 160 ROTEX® 180 ROTEX® DZ 100 - 160 ROTEX® DZ 180

Właściwości standardowych łączników elastycznych

1) od rozmiaru 75: 95Sh-A




