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Informacje ogólne dotyczące elastomerów
materiał Perbunan (NBR) Naturalna guma (NR) Perbunan (NBR)
twardość 80 Shore A 80 Shore A 80 Shore A
zakres temperatur przy pracy ciągłej [°C] - 30 do + 80 - 50 do + 70 - 30 do + 80
temperatura maks. (krótkotrwała) [°C] - 50 do +120 – –
kolor czarny czarny niebieski
zastosowanie STANDARD temperatury poniżej zera izolujące elektrycznie, np. napędy linowe

Opis sprzęgła
Informacje ogólne
REVOLEX® KX jest palcowym sprzęgłem skrętnie elastycznym. Może być ono 
montowane osiowo i charakteryzuje się kompaktową długością. Dodatkowo, 
REVOLEX® KX pozwala na łatwy demontaż elastomerów, jak również bolców 
z elastomerami. Biorąc pod uwagę przenoszone momenty obrotowe, sprzęgła 
REVOLEX® KX są oparte na typoszeregu sprzęgieł POLY-NORM®.
Sprzegło REVOLEX® KX kompensuje wszelkiego rodzaju odchyłki wałów, prze-
nosząc przy tym moment obrotowy w sposób bezpieczny.

Budowa i działanie
Sprzęgło składa się z dwóch piast. Moment obrotowy przenoszony jest przez 
stalowe bolce z nałożonymi na nie elastomerami w kształcie obręczy.
W wyniku takiej budowy wszystkie rodzaje odchyłek wałów, np. spowodowane 
przez nieprawidłowe wyosiowanie strony napędzanej i napędzającej, są odpo-
wiednio kompensowane, a jednocześnie w znaczącym stopniu tłumione są rów-
nież drgania i udary.
Sprzegło nie wymaga obsługi i stosowane jest w konstrukcjach ogólnego prze-
znaczenia, jak również w napędach pomp, przenośników itp. W celu optymal-
nego dostosowania się do różnych aplikacji, typoszereg zawiera 21 rozmiarów 
sprzęgieł, przenoszących momenty obrotowe do 1220000 Nm. Oprócz asor-
tymentu podstawowego, dostępne są również wykonania na indywidualne za-
mówienie.

Przeciwwybuchowość
Sprzęgła REVOLEX® KX są przystosowane do przenoszenia napędu w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem. Sprzęgła te są certyfikowane zgodnie z Dy-
rektywą 94/9/WE (ATEX 95), jako urządzenia kategorii 2G/2D, dlatego mogą 
znaleźć zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1, 2, 21 i 22. 
Proszę zapoznać się z odpowiednim certyfikatem oraz instrukcją eksploatacji na 
stronie internetowej www.ktr.com.
Dodatkowo, poza cechowaniem ATEX, istnieje możliwość uzyskania certyfikatu 
DNV, dotyczącego zamawianych sprzęgieł REVOLEX® KX. 




