
Hadeflex Kaplinler
Hadeflex Couplings 



HADEFLEX KAPLİNLER 

Ana özellikleri:  

• Uyumlu çene yapısı kavrama  

• Emniyetli / emniyeti olmayan olarak teslim edilebilir 

• Titreşim azaltma 

• Malzemeler: EN-GJL-250 (GG-25) 

• Aşınma direnci yüksek düzeyde 

• Kompakt tasarım 

• Düşük ağırlık, atalet düşük kütle momenti 

• 220 mm'ye kadar matkap çapları 

• 20.000 Nm ye kadar Tork 

• Kavrama delikleri önceden açılmış / delinmiş (aynı zamanda konik ) hazır ve konik burçlar için 

• Lastikleri 80 °, 92 ° ve 98 ° Shore A sertlikte, 

• Sıcaklık dirençleri -40 ° ila +90 ° C (kısa süreler için +120 ° C) 

•  Radyal eksenel ve açısal yer değiştirmeler yüksek seviyede 

Standart kaplin (FW / FNW) 

 Esnek DESCH Hadeflex kaplini, model F, burulmaya karşı esnek bijon bağlantıları için esnek elemanlara sahip, emniyetli 

olmayan bir çene bağlantısıdır.Takılıdır ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, 

kalite aralığı G 16 dahilindeki DIN-ISO 1940 ile uyumludur. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek elemanlar olan 

paketler, kaplinin iki yarısı arasındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde boyutlandırılmıştır. 

80 ° Shore A sertliğinde teslim edilebilirler ve aşınma direncinin yanı sıra yağ, ozon ve yaşlanma direnci ve -20 ° C ila + 80 ° 

C sıcaklık direnci ile karakterize edilmiştir. 

Esnek DESCH Hadeflex , model F, 2 parçalı ve 3 parçalı olarak üretilmiştir. İki parçalı debriyaj (FW modeli), makinelerin 

veya makinenin eksenel kayması sonrasında paketlerin takılmasına izin verir. Xz<Üç parçalı debriyaj (model FNW) , 

makinelerin veya makinenin eksenel kayması olmadan paketlerin kurulmasına izin verir . 

Özellikler: 

• Geçmeli  çene bağlantısı, kolay kurulum 

• Titreşim azaltma 

• Sigara yedekli 

• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 

• İki ve üç parçalı modeller mevcuttur ,kolay yedek parça değiştirme 

• 220 mm'ye kadar çap çapları (kısa sürede ø 140 mm'ye kadar teslim 

edilebilir) 

• 20.000 Nm'e kadar tork 

• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli) 

• Dengeleme kalitesi acc. DIN-ISO 1940'a G16 kalite aralığında 

• Paketler 80 ° Shore A'da teslim edilebilir 

• -20 ° ila +80 ° C arası sıcaklık dayanımı 



 

 

 Standart Kaplin (XW) 

Esnek DESCH Hadeflex ® debriyajı, XW modeli, burulmaya karşı esnek bijon bağlantıları için esnek elemanlara 
sahip emniyetli çene bağlantısıdır. 

Takılıdır ve hizalama doğruluğundan herhangi özel bir talep oluşturmaz. Dengeleme kalitesi, kalite aralığı G 16 
dahilindeki DIN-ISO 1940 ile uyumludur. 

DESCH Hadeflex ® debriyajları, transmisyon camının kırılma torkuna kadar emniyetlidir ve böylece mümkün olan 
en yüksek seviyede işletme güvenilirliği sağlar. 

Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. Esnek eleman, 
halka dişlisi, kaplinin iki yarısı arasındaki radyal, eksenel ve açısal hareketlerin telafi edilebileceği şekilde 
boyutlandırılmıştır. 

Esnek halka dişlisi 92 ° Shore A sertlikte doğal renkte ve 98 ° Shore A sertlikte mavi renkte mevcuttur ve aşınma 
direncinin yanı sıra yağ, ozon ve eskime direnci ile karakterize edilir.  
Halka dişlisinin sabit konumu nedeniyle eksenel yönde serbestçe oluşturulabilir, böylece dönen dönen torklar olsa 
dahi, hasar verecek eksenel kuvvetlerin makine yatağı üzerinde bir etkisi olamaz. 

DESCH Hadeflex ® debriyajın halka dişlisi + 90 ° C'ye kadar sürekli yüklere ve + 120 ° C'a kadar geçici yüklere 
izin verir. Düşük sıcaklıklarda kullanıldığında -40 ° C'ye izin verilir. 

DESCH Hadeflex ® debriyajı, mekanik mühendislik alanında ve motor ile tahrik edilen makine arasında güvenilir 
bir şaft bağlantısının gerekli olduğu her yerde kullanılır. 

Özellikler: 

• Geçmeli bağlantı / çene bağlantısı -> kolay kurulum 

• Hatasiz 

• Titreşim azaltma 

• Malzeme: EN-GJL-250 (GG-25) 

• Kompakt tasarım 

• 160 mm'ye kadar matkap çapları 

• 15.000 Nm'e kadar tork 

• Önceden delinmiş / hazır delik açılmış çiftler (ayrıca konik veya dişli) 

• Dişli halkaları 92 ° ve 98 ° Shore A sertliklerinde teslim edilebilir 

• -40 ° ila + 90 ° C arasındaki sıcaklık direnci (+ 120 ° C'ye kadar kısa süreli) 

• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi 

 

 

 

 

 



TİP TX 03 

 

 

 

 

 



KONİK BURÇ ÖLÇÜLERİ 

 

TEKNİK DATALAR XW1 

 

 

 

 

 



TİP XW1 

 

 

 

 

 

 

 



TİP XW1 IEC MOTOR ÖZELLİKLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEKNİK DATALAR FW-FNW 

 

 

 

 

 



 

TİP FW 

 

 

 

 

 

 

 



TİP FNW 

 

 

 

 

 

 


