
Acoplamentos de pneu Fenaflex de 24 a 
14.675Nm, variante espaçadora normalizada, 
aprovação ATEX          e versão para volantes de 
inércia.
HRC, acoplamentos elásticos de 30 a 
3.150Nm, disponíveis nas variantes 
Taper- Lock™ e furo piloto.

Acoplamentos de mandíbula (Essex) de 0,5 a 
280Nm com capacidade de desalinhamento 
casuais e variante espaçadora de rápida 
montagem.
Acoplamentos rígidos para Taper-Lock™ em 
8 tamanhos até 10.500Nm

Secção 5: 
Acoplamentos

SECÇÃO : 5

A gama Fenner de acoplamentos de veios 
desde muito elásticos a totalmente 
rígidos e todos são  fabricados com 
elevada precisão usando materiais 
ferrosos de elevada qualidade e a última 
tecnologia em polimeros.

ACOPLAMENTOS

Acoplamentos: Dados Requeridos

Tipo de máquina motriz

Tipo de arranque do motor

Inércia do motor ou compressor (MR2 or GD2)

Velocidade de rotação da máquina motriz

Potência motriz

Tipo de máquina mandada

Potência absorvida pela máquina movida 

Serviço: horas/dia e frequência de arranque/paragem

Diâmetros dos dois veios (motriz e mandado)

Distância entre topos dos veios

Qualidade provável do alinhamento dos veios >  angular
>  paralelo
>  axial

Visite www.fptgroup.com 
para o Assistente de 
Desenho de Transmissões
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NÚMEROS DE CÓDIGO

fêmea totalmente maquinadas. A flange macho 
pode ter a bucha montada pelo lado do cubo (H) ou 
do lado da flange (F), a fêmea é sempre do lado da 
flange (F). Isto permite duas combinações de 
montagem possíveis HF e FF. 

Quando forem ligados veios horizontais deverá ser 
escolhida a combinação mais adequada, MAS quando 
for na vertical usar apenas a combinação FF.

Os Acoplamentos Rígidos para Taper-Lock fornecem 
um método conveniente de ligação rígidas de dois 
veios. As buchas Taper-Lock permitem uma fácil e 
rápida e firme fixação aos veios. Estes 
acoplamentos têm flanges macho e 

SELECÇÃO

Para todas as aplicações que usem veios em aço macio é suficientemente precisa a selecção do acoplamento com base apenas na capacidade de furação.
Se o binário a transmitir for conhecido, então deve ser sempre verificado de acordo com a capacidade binários das buchas Taper-Lock de a cordo com o tamanho/furo mostrado na página 131.
A velocidade de rotação deve ser limitada a um máximo de 33m/s no perímetro exterior.

DIMENSÕES

Tamanho Bucha
Furo máximo

A C D E F
nominal

G
nominal H† J* L Massa‡

(kg)Métrico Polegadas
RM12 1210 32 11/4" 118 35 83 25 76 102 7 38 57 3.5
RM16 1610 42 15/8" 127 43 80 25 89 105 7 38 57 4.0
RM25 2517 60 21/2" 178 51 123 45 127 149 7 48 97 11.0 
RM30 3020 75 3" 216 65 146 51 152 181 7 54 109 20.0 
RM35 3525 100 4" 248 75 178 65 178 213 7 67 137 34.0 
RM40 4030 110 41/2" 298 76 210 76 216 257 7 79 159 59.0 
RM45 4535 125 5" 330 86 230 89 241 286 7 89 185 80.0 
RM50 5040 125 5" 362 92 266 102 267 314 7 92 211 135.0 

PARAFUSOS

Todos os parafusos são no mínimo grau 8.8

SECÇÃO : 5ACOPLAMENTOS

Acoplamentos rígidos

Todas as dimensões em milímetros a menos de indicado o contrário.
* J é o intervalo da chave para permitir apertar/aliviar os parafusos da bucha. O uso de uma ferramenta mais pequena permitirá que esta dimensão seja inferior.
† H é a distância entre topos dos veios.
‡ As massas indicadas são para acoplamentos com buchas Taper-Lock com furos médios.

Tamanho Código de
catálogo HF

Código de
catálogo FF

RM12 039A0501 039A0502

RM16 039B0501 039B0502

RM25 039C0501 039C0502

RM30 039D0501 039D0502

RM35 039E0501 039E0502

RM40 039F0501 039F0502

RM45 039G0501 039G0502

RM50 039H0501 039H0502

Tamanho Parafuso Quantidade Binário de 
aperto Nm

RM12 M8 x 35 4 25

RM16 M10 x 45 4 37

RM25 M12 x 50 5 65

RM30 M16 x 65 6 160

RM35 M16 x 70 6 160

RM40 M20 x 80 6 325

RM45 M24 x 90 6 560

RM50 M24 x 100 7 560

combinação de acoplamento HF  combinação de acoplamento FF
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ALINHAMENTO DE VEIOS
O alinhamento de veios adequado é um requerimento fundamental em qualquer 
instalação de acoplamentos de veios.
Os três tipos básicos de desalinhamento são os mostrados à direita.
Os acoplamentos permitem, de forma geral, desalinhamentos de mais que um 
tipo ao mesmo tempo.
Estão disponíveis neste manual os detalhes acerca dos tipos de graus de 
desalinhamentos possíveis.
Em alguns acoplamentos o desalinhamento axial (distância entre topos de 
veios) não é crítico, mas o afastamento entre componentes pode ser (como o 
caso da dimensão M nos Fenaflex).

Deve-se recordar que desalinhamentos podem provocar cargas extra nos 
rolamentos dos veios ligados e pode reduzir a vida dos acoplamentos. Assim é 
preferível que os veios estejam alinhados o melhor possível.
Os acoplamentos rígidos não permitem qualquer desalinhamento.

Pode ser fornecido equipamento de alinhamento laser, ver página 85.

Fenaflex – intervalo entre os topos rasgados do pneu e o assentamento do 
pneu nas flanges. Binário de aperto dos parafusos nos aros.

TAPER LOCK

DESALINHAMENTO ANGULAR – os veios estão em ângulo um com o outro

DESALINHAMENTO PARALELO – os veios estão em linha mas descentrados

DESALINHAMENTO AXIAL – refere-se a erros no espaçamento axial de cubos/flanges, mas inclui 
também a flutuação dos topos dos veios em que estes se movem axialmente aumentando ou diminuindo a 
distância entre topos dos veios (DBSE)

Instalação de Acoplamentos 

ACOPLAMENTOSSECÇÃO : 5

Veja o vídeo on-line de instalação 
dos acoplamentos Fenaflex

OUTROS CRITÉRIOS

Todas as aplicações - assegurar que as tolerâncias dos diâmetros dos veios  
são correctas. Exemplo, as buchas Taper-Lock funcionam melhor em veios  
com tolerância h9.

HRC - não montar em equipamentos suportados individualmente por apoios  
amortecedores.

Todos os acoplamentos elásticos - considerar condições ambientais (podem  
ser necessários elementos FRAS).

Todos os acoplamentos Taper-Lock - lembrar que a bucha aperta primeiro  
ao veio e puxa para si o cubo. Isto pode influenciar o alinhamento axial.

Nota: os pneus e elementos para volantes de inércia são acompanhados de 
informação detalhada de instalação.

A maioria dos acoplamentos Fenaflex e HRC e todos os acoplamentos 
rígidos mostrados neste manual usam as buchas de fixação Taper-Lock.
Para informações detalhadas de montagem e desmontagem dos produtos 
Taper-Lock, veja a página 132.

Nota: quando montar flanges de acoplamentos com Taper-Lock deve 
notar que as buchas agarram primeiro ao veio e puxam para si as flanges.
Isto pode ter um pequeno efeito no posicionamento axial final das flanges 
nos veios da máquina e na distância resultante entre as flanges a ligar 
onde isto é importante para a montagem e funcionamento dos elementos 
dos acoplamentos.

Veja o vídeo on-line de instalação  
das buchas Taper-Lock

Instruções de instalação das buchas Taper-Lock

Instruções de instalação dos acoplamentos HRC

Instruções de instalação dos acoplamentos Essex

Instruções de instalação dos acoplamentos Fenaflex
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