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DESCH Flex 

Ana Özellikler: 

• Son derece esnek fiber bağlama 

• Pratik bakım gerektirmez 

• Titreşim azaltma 

• Şamandıradan arınmış 

• Lastikler radyal olarak takılabilir / sökülebilir 

• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek 
düzeyde dengelenmesi 

• Bağlantı flanşı malzemesi: C45 

• Matkap çapları 190 mm'ye kadar 

• 14.500 Nm'ye kadar tork 

• Çift flanş ön delme / hazır delinmiş (ayrıca konik veya dişli) ve 
konik burçlar için 

• Herhangi bir bağlantı flanşı kombinasyonu mümkündür 

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

• -50 ° ila + 70 ° C arası sıcaklık dayanımı 

• FRAS lastikleri yangına dayanıklı ve antistatik 

 

 

 

Standart (B) 

 DESCH Flex kuplajı, ideal bir esnek kuplajdan beklenen tüm avantajları bir araya getirir. Burulmaya karşı esnek 
bir kaplin, tasarımcılara ve mühendislere geniş bir yelpazede olası kullanımlar sağlar ve çeşitli çelik flanşlar ile 
kombine edildiğinde birçok farklı uygulama için uygundur. 

DESCH Flex kuplajı oldukça esnek bir lastik kuplajıdır ve lastiğin özel şekli nedeniyle, düşük geri yükleme 
kuvvetleri ile her yönde büyük yer değiştirmeleri taşıyabilir. 

Fabrikada kurulu bir bağlantı nedeniyle, lastik bağlı makinelerin hareket ettirilmesine gerek kalmadan radyal 
olarak (varsayılan olarak) monte edilebilir ve çıkarılabilir. Tork tamamen şamandıranın üzerinden 
iletilir. Kavramanın esnekliği sayesinde darbeler, dönme titreşimleri ve gürültüler etkili bir şekilde azaltılır. 

Kumaş astarlı lastik, ya doğal kauçuktan ya da Neopren'den, alev geciktirici, antistatik ve yağa dayanıklı bir 
modelle teslim edilebilir; bu kısa formda FRAS olarak anılacaktır. FRAS lastiği, AB Yönergesi 94/9 / AB (ATEX) ile 
uyumlu patlayıcı alanlarda kullanım için de uygundur. 

Doğal kauçuk lastik, -50 ° C ile + 50 ° C arasındaki ortam sıcaklıkları için uygundur. FRAS lastiği, -15 ° C ila + 70 ° 
C sıcaklıklara dayanıklıdır. 

 

 

 



      Özellikler: 

• Son derece esnek fiber bağlama 

• Pratik bakım gerektirmez 

• Titreşim azaltma 

• Şamandıradan arınmış 

• Lastikler radyal olarak takılabilir / sökülebilir 

• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi 

• Bağlantı flanşı malzemesi: C45 

• Matkap çapları 190 mm'ye kadar 

• 14.500 Nm'ye kadar tork 

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

• Herhangi bir bağlantı flanşı kombinasyonu mümkündür 

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

• -50 ° ila + 70 ° C arası sıcaklık dayanımı 

• FRAS lastikleri yangına dayanıklı ve antistatik 

 

 

 

  

 Konik (F / H) 

 
Model B ile aynı ürün özelliklerine ve ürün açıklamasına sahip olmanın yanı sıra, F & H modelleri için DESCH 
Flex kuplajı ayrıca bir esnek kuplajın avantajlarını konik burca sisteminin avantajlarıyla birleştirir -> hızlı ve basit 
bir kurulum mil misalignment telafi etmek için millerin burulma ile esnek bağlantı. 

Konik burçlu F & H modelleri, daha büyük şaft toleranslarında bile şamandıra içermeyen, şaft üzerinde eksenel 
tespitin sağlandığı avantajına sahiptir. Ek olarak, itme fiti, kuplajın eksenel hizalanmasını kolaylaştırır.  
Kumaş lastik, bağlı makinelerin sökülmeden değiştirilebilir. 

Özellikler: 

• Son derece esnek fiber bağlama 

• Pratik bakım gerektirmez 

• Titreşim azaltma 

• Şamandıradan arınmış 

• Lastikler radyal olarak takılabilir / sökülebilir 

• Radyal, eksenel ve açısal şaft deplasmanlarının yüksek düzeyde dengelenmesi 

• Bağlantı flanşı malzemesi: C45 

• Matkap çapları 125 mm'ye kadar 

• 11.600 Nm'ye kadar tork 

• Konik burçlar için çift flanş, dışardan ve içten monte edilebilir 

• Herhangi bir bağlantı flanşı kombinasyonu mümkündür 

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

• -50 ° ila + 70 ° C arası sıcaklık dayanımı 

• FRAS lastikleri yangına dayanıklı ve antistatik 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


