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ROTEX® 
Sprzęgło skrętnie elastyczne

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

wykonanie 1.0 z rowkiem i wkrętem ustalającym wykonanie 2.0 zaciskowe, bez rowka, jedno nacięcie

Przeniesienie mocy na wpuście, dopuszczalny moment 
obrotowy zależny od nacisku powierzchniowego. Nie nadaje 
się do napędów o pracy silnie nawrotnej lub jako sprzęgło 
bezluzowe.

Piasta osadzona siłą tarcia, bezluzowe połączenie wał-piasta. 
Przenoszony moment zależy od średnicy otworu (patrz strona 
34) (zastosowanie ATEX tylko kategoria 3).

wykonanie 1.1 bez rowka, z wkrętem ustalającym wykonanie 2.1 zaciskowe, z rowkiem, jedno nacięcie

Przeniesienie momentu obrotowego dla połączeń wcisko-
wych i klejonych. 

Przeniesienie napędu na wpuście z dodatkowym połącze-
niem siłą tarcia. Połączenie cierne zapobiega luzowi nawrot-
nemu lub ogranicza go. Zmniejsza nacisk powierzchniowy 
na wpuście.

wykonanie 1.3 piasta z wielowypustem (patrz str. 28) wykonanie 2.3 zaciskowa piasta z wielowypustem (patrz 
str. 28/34)

wykonanie 4.2 z pierścieniem CLAMPEX® KTR 250 wykonanie 6.0 zaciskowe (tylko piasty ROTEX® GS)

Piasta osadzona siłą tarcia, bezluzowe połączenie wał-piasta, 
przeznaczone do przenoszenia średniej wielkości momentów 
obrotowych.

Zintegrowane połączenie wał-piasta siłą tarcia do przenosze-
nia większych momentów obrotowych. Połączenie śrubowe 
po stronie łącznika. Przenoszone momenty i wymiary patrz 
strona 33. Odpowiednie dla wysokich obrotów.

wykonanie 4.1 z pierścieniem CLAMPEX® KTR 200  
wykonanie 4.3 z pierścieniem CLAMPEX® KTR 400

wykonanie 6.5 zaciskowe zewnętrzne (tylko piasty 
ROTEX® GS)

Piasta osadzona siłą tarcia, bezluzowe połączenie wał-
-piasta, przeznaczone do przenoszenia dużych momentów 
obrotowych.

Wykonanie jak 6.0 ale śruby zaciskowe na zewnątrz. Na przy-
kład do promieniowego demontażu elementu pośredniego 
(wykonanie specjalne).

wykonanie 7.5 - dzielona piasta DH zaciskowa bez 
rowka, do sprzęgieł dwukardanowych

wykonanie 7.8 - dzielona piasta H zaciskowa bez rowka 
wpustowego

Piasta osadzona siłą tarcia, bezluzowe połączenie wał-
-piasta, do promieniowego montażu sprzęgła. Przenoszony 
moment zależy od średnicy otworu (zastosowanie ATEX tylko 
kategoria 3).

Piasta osadzona siłą tarcia, bezluzowe połączenie wał-
-piasta, do promieniowego montażu sprzęgła. Przenoszony 
moment zależy od średnicy otworu (zastosowanie ATEX tylko 
kategoria 3).

wykonanie 7.6 - dzielona piasta zaciskowa DH z row-
kiem, do sprzęgieł dwukardanowych

wykonanie 7.9 - dzielona piasta H zaciskowa z rowkiem

Przeniesienie momentu obrotowego przez wpust z dodat-
kowym połączeniem siłą tarcia, do promieniowego montażu 
sprzęgła. Połączenie cierne zapobiega luzowi nawrotnemu 
lub ogranicza go. Nacisk powierzchniowy na wpuście jest 
zmniejszony.

Przeniesienie momentu obrotowego przez wpust z dodat-
kowym połączeniem siłą tarcia, do promieniowego montażu 
sprzęgła. Połączenie cierne zapobiega luzowi nawrotnemu 
lub ogranicza go. Nacisk powierzchniowy na wpuście jest 
zmniejszony.

wykonanie 7.0 - piasta typu split bez rowka wpustowego wykonanie 7.1 - piasta typu split z rowkiem wpustowym

Piasta typu split z żeliwa szarego. Piasta osadzona siłą 
tarcia, bezluzowe połączenie wał-piasta. Przenoszony 
moment zależy od średnicy otworu (zastosowanie ATEX tylko 
kategoria 3).

Piasta typu split z żeliwa szarego. Przeniesienie momentu 
obrotowego przez wpust z dodatkowym połączeniem siłą 
tarcia. Połączenie cierne zapobiega luzowi nawrotnemu 
lub ogranicza go. Nacisk powierzchniowy na wpuście jest 
zmniejszony.

piasta FNN piasta sprzęgła SD

Piasta sprzęgła przeznaczona do montażu z elementami 
dodatkowymi, jak np. bęben hamulcowy, tarcza hamulcowa, 
wentylator.

Piasta sprzęgła przeznaczona do rozłączania/załączania 
przeniesienia napędu podczas postoju maszyny. Może zostać 
wyposażona w pierścień ślizgowy i dźwignię przełączającą.

piasta TB1/piasta TB2 wykonanie 3Na + 4N 
kołnierz typu C

Piasta sprzęgła przeznaczona do mocowania za pomocą 
tulei zbieżnej. TB1 mocowanie od strony kłów piasty, TB2 
mocowanie od strony zewnętrznej.

Do sprzęgieł typu AFN oraz BFN. 
Wykonanie AFN umożliwia wymianę łącznika elastycznego 
bez rozsuwania łączonych maszyn.

kolnierz zabierajacy wykonanie 3b kolnierz zabierajacy wykonanie 3Na

Kolnierz zabierajacy do polaczenia z elementem maszyny. 
Wymiary podano na stronie 41.

Kolnierz zabierajacy do polaczenia z elementem maszyny. 
Wymiary podano na stronie 41.

Wykonania piast
W związku z wieloma zastosowaniami sprzęgła ROTEX® przy różnych potrzebach montażowych, dostępne są piasty w rozmaitych wyko-
naniach. Wykonania te różnią się pod względem charakteru połączenia; połączenie kształtowe (z rowkiem) lub połączenie bazujące na sile 
tarcia, ale także, np. uwzględnione są takie przypadki, jak wały napędowe z integralnymi kłami przenoszącymi napęd lub inne przypadki 
montażowe.




