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Sprzęgła kołnierzowe 
do silników spalinowych

Aktualizowany na bieżąco katalog dostępny na stronie www.ktr.com
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BoWex® FLE-PA

BoWex-ELASTIC®

BoWex® FLE-PAC

MONOLASTIC®

Osłony do montażu pomp

BoWex® FLE-PA skrętnie sztywne sprzęgła kołnierzowe z zębami łukowymi, wykonane z 
poliamidu i stali, przeznaczone do łączenia silników wysokoprężnych z pompami hydrau-
licznymi.
Kołnierz FLE-PA wykonany z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, cechuje się wy-
trzymałością mechaniczną i temperaturową. 
Piasta sprzęgła z zębami łukowymi wykonana jest ze stali lub proszków spiekanych.
Sprzęgło BoWex® FLE-PA umożliwia montaż przy niewielkiej ilości miejsca (krótka prze-
strzeń montażowa). Poza tym jest bardzo łatwe w montażu bez żadnych dodatkowych na-
rzędzi do osiowania.

BoWex-ELASTIC® sprzęgło wysokoelastyczne, łączące w sobie najlepsze cechy uznanego 
sprzęgła BoWex® z giętkością sprzęgła wysokoelastycznego w kompaktowym wykonaniu. 
Pojawiające się w napędzie drgania skrętne i udary są tłumione i redukowane.
Sprzęgło BoWex-ELASTIC® zawiera wysokoelastyczny, gumowy element w kształcie 
pierścienia, wykonany z odpornego na temperaturę, naturalnego kauczuku, stężonego od-
powiednio do przenoszonego momentu obrotowego, piasta sprzęgła BoWex® jest umiesz-
czana w kołnierzu osiowo.

Sprzęgła BoWex® FLE-PAC jako rozwinięcie BoWex® FLE-PA przeznaczone są do stoso-
wania w przypadku silników spalinowych i pomp hydraulicznych.
FLE-PAC składa się z wysokiej jakości włókna węglowego co zapewnia długą żywotność 
sprzęgła i doskonałą odporność na zużycie. 
Ponadto elementy sprzęgła charakteryzują się wysoką sztywnością mechaniczną oraz sta-
bilnością kształtu nawet pod wpływem ciepła.
Sprzęgła mogą posiadać wymiary przyłączeniowe wg normy SAE lub wymiary specjalne.

MONOLASTIC® jednoczęściowe sprzęgło elastyczne z naturalnej gumy, stężone odpo-
wiednio do przenoszonego momentu obrotowego. Piasta ze stali z utwardzonym wielo-
wypustem wewnątrz, zmontowana fabrycznie, umożliwia to osiowe przyłączenie pompy 
hydraulicznej. Sprzęgła te dostępne są z wszystkimi typowymi wielowypustami, zarówno 
wg SAE, jak również DIN.

Aby przymocować pompę hydrauliczną do silnika wysokoprężnego, KTR oferuje kołnierze 
montażowe (osłony) w rozmiarach SAE 6 do SAE 1, zgodne z wymiarami montażowymi 
SAE.Osłony wykonane są ze stali, przeznaczone do pomp hydraulicznych z przyłączami 
SAE-A, B, C, D i E, zarówno dla dwóch jak i czterech otworów do mocowania pomp.
Osłony wykonane z żeliwa szarego EN-GJL-250 (GG 25) do bezpośredniego montażu do 
obudowy silnika.
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