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Ergonomiczny design
E r g o n o m i c z n y  d e s i g n  s p r z ę g ł a 
umożliwia łatwiejsze posługiwanie się 
nim, co czyni proces przygotowania oraz 
ur uchomienia  maszyny robocze j 
szybszym.  Z e  wzg lędu na  swo ją 
kompaktową budowę sprzęgło może 
pracować w mniejszych przestrzeniach. 
Jest ono łatwo rozpoznawalne dzięki 
swojej ergonomicznej budowie. 
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W nowym sprzęgle kołkowym dostępnych jest wiele 
nominalnych momentów obrotowych,  dzięki  czemu 
użytkownik może zastosować wałek WOM do wielu maszyn co 
czyni je bardziej wszechstronnym. Poprzez prostą zmianę 
ustawień momentu obrotowego może on zapewnić odpowiedni 
moment obrotowy/transfer mocy do maszyny roboczej. 
Nieużywane ustawienia momentu obrotowego chronione są za 

Jedno sprzęgło = wiele momentów obrotowych = 
więcej możliwości



pomocą zatyczek co zapobiega omyłkowemu użyciu. 

Użytkownik może przełożyć kołek ścinany, zgodnie z 
wymaganym momentem obrotowym, do odpowiedniego 
otworu. Musi on wziąć pod uwagę oznaczony moment obrotowy 
widoczny na sprzęgle. Należy usunąć zatyczkę z otworu i 
zastąpić ją kołkiem ścinanym. 

Otwory na sprzęgle nie umożliwiają na używanie większej ilości 
ustawień jednorazowo. Oznacza to, że możliwe jest używanie 
wyłącznie jednego momentu obrotowego. Gdy moment 
obrotowy zostanie wybrany, pozostałe otwory powinny zostać 
zaślepione. 

Sprzęgło kołkowe posiada, w zależności od rozmiaru, 
następujące nominalne momenty obrotowe: 
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900Nm 1300Nm 1700Nm 2000Nm 2400Nm 2700Nm 3000Nm 3500Nm

Sprzęgła kołkowe dostępne są do następującyh profili: 

1 3/8"z6 1 3/8"z21 1 3/4"z6 1 3/4"z20 32/38 z8
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*C Line 4 niedostępny jest z profilem 1 3/4"



Symetryczny design
Ze względu na symetryczny design, 
negatywne wpływy na napęd maszyny 
zostały zmniejszone; zmniejszenie 
wibracji powstałych na wskutek sił 
odśrodkowych. Prowadzi to do dłuższej 
żywotności wałka WOM oraz maszyny 
roboczej.  



Wymiana kołka ścinanego jest ułatwione dzięki 
kształtowi otworu, który zapobiega obrotowi  
nakrętki podczas dokręcania śruby. Użytkownik 
potrzebuje połowę narzędzi, których używał do 
tej pory – zamiast dwóch kluczy potrzebuje tylko 
jednego do zmiany kołka ścinanego. Dzięki temu 
użytkownik oszczędza czas. 

Szybsza wymiana
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