Por que escolher
acoplamentos de engrenagem
Lifelign Rexnord?
ECONOMIA
Acoplamentos de engrenagem Rexnord Lifelign®
oferecem uma ótima relação custo x benefício. A
maior capacidade de torque e de furação da
indústria resultam em economias de até 35%
quando comparado com as demais opções do
mercado.

DISPONIBILIDADE
A lubrificação com graxa de longa duração (LTG)
e a vedação de quatro pontos proporcionam
retenção máxima do lubrificante, estendem a
vida útil do acoplamento e contribuem para
reduzir as necessidades de manutenção.

PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO
Os dentes com curvatura tripla Lifelign® possuem
curvatura na raiz, ponta e face, que permitem a
articulação livre e minimizam o desgaste causado
por desalinhamentos. Os dentes com curvatura
tripla protegem os equipamentos contra danos
de cargas, eliminando cargas na ponta e
reduzindo recuos entre dentes e folgas radiais

INTERCAMBIABILIDADE
O padrão AGMA dos parafusos e as metades
intercambiáveis fazem da Lifelign® uma opção de
reposição para outras marcas de acoplamentos
de engrenagem.

Industrias atendidas:
•
•
•
•
•
•
•

Cimento e agregados
Equipamentos
Papel e celulose
Transporte de materiais
Mineração
Bombas e compressores
Siderurgia

Por que escolher os acoplamentos de engrenagem Lifelign Rexnord?

ACOPLAMENTOS LIFELIGN

• Robustos cubos flexíveis acomodam alto torque em aplicações com
espaços limitados
• 21 tamanhos
• 13 modelos que atendem aplicações de altas velocidades e alto torque
• Suporta furações para eixos de até 603,3mm de diâmetro
• Capacidade de torque de até 1.637.150 Nm

Parafusos de corpo
usinado e porcas sem
giro permitem aperto
com somente uma
chave

Dentes Triplecrowned AGMA 20°
com curvatura na raiz,
face e ponta de cada
dente

Vedações em Viton®
proporcionam longa
vida útil em aplicações
a altas temperaturas.
Vedações de quatro
pontos melhoram a
retenção do lubrificante

Plugs de lubrificação
para aplicação
eficiente da graxa

POR QUE ESCOLHER REXNORD?
Quando se trata de fornecer produtos de engenharia de alto padrão, que melhoram a
produtividade e eficiência de aplicações industriais em todo o mundo, a Rexnord é a
mais confiável do mercado. Nosso compromisso com a satisfação do cliente e com
um nível superior se estende a todas as áreas de nossos negócios.

Menor custo total de propriedade
Produtos da mais alta qualidade são desenvolvidos para ajudar a evitar a paralização
de equipamentos, aumentar a produtividade e entregar operações confiáveis.

Conhecimento Especializado
Uma ampla linha de produtos é acompanhada por equipes globais de especialistas em
vendas, atendimento ao cliente e suporte de manutenção, disponíveis a qualquer
momento.

Soluções para aumentar a facilidade de fazer negócios
Nosso compromisso com excelência operacional resulta em receber os produtos
certos, no lugar certo e na hora certa.

www.rexnord.com
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Process & Motion Control
Produtos e Soluções para
Seus Negócios:
•
•
•
•
•
•
•

Rolamentos
Soluções para Transporte
Acoplamentos
Redutores de Velocidade
Correntes Industriais
Componentes
Smart Solutions

