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Ergonomična oblika
Ergonomična oblika sklopke omogoča lažji 
priklop in rokovanje s sklopko. S tem je 
tudi zagon oz. postopek priprave stroja za 
delo hitrejši. Zaradi kompaktnosti sklopke 
je omogočeno delovanje v manjšem 
prostoru. S svojim sodobnim dizajnom je 
sklopka prepoznavna.
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Nova strižna sklopka ima prednastavljenih več nazivnih 
navorov - momentov. Uporabnik je pri uporabi bolj 
fleksibilen in ekonomičen, saj lahko uporabi kardansko 
gred na drugem stroju. Z enostavno spremembo 
nastavitve navora sklopke lahko zagotovi pravilen prenos 
navora - moči na stroj. Neuporabljene nastavitve 
nazivnega navora so varovane s čepi, kateri preprečujejo 
nenamerno uporabo.

Ena sklopka = več momentov = več možnosti



Uporabnik lahko strižni vijak prestavi, glede na potreben navor, 
v za to predvideno izvrtino. Pri tem mora upoštevati označbe na 
sklopki. Iz izvrtine mora odstraniti čep ter vanjo namestiti 
strižni vijak.

Izvrtine na sklopki ne omogočajo hkratne uporabe več kot ene 
nastavitve. To pomeni, da je možna uporaba zgolj enega 
izbranega nazivnega navora. Ostale izvrtine se ob izbiri enega 
izmed navorov zamaknejo in onemogočijo vstavitev strižnega 
vijaka v preostale izvrtine.

Strižne sklopke imajo, po velikostih, sledeče prednastavljene 
nazivne navore:
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900Nm 1300Nm 1700Nm 2000Nm 2400Nm 2700Nm 3000Nm 3500Nm

Strižne sklopke bodo na voljo s sledečim ozobljenjem:

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 NI na razpolago z ozobljenjem 1 3/4"



Simetrična oblika
Zaradi svoje simetrične oblike se zmanjšujejo 
negativni vplivi na pogon stroja; zmanjšanje 
tresljajev zaradi ekscentričnih mas. Le to 
vpliva na daljšo dobo kardanske gredi in 
delovnega stroja.



Menjava varnostnega elementa sklopke, strižnega 
vijaka, je poenostavljena zaradi oblike utora 
matice. Le ta preprečuje vrtenje matice pri 
vijačenju. Uporabnik namreč potrebuje polovico 
manj orodja kot doslej - namesto dveh ključev, 
potrebuje za menjavo samo enega. To vodi k 
prihranku časa za uporabnika.

Hitrejša menjava
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