Por que escolher os acoplamentos da Rexnord?

Por que escolher a Rexnord?
Quando se trata de fornecer
produtos de engenharia de
alto padrão, que melhoram
a produtividade e a eficiência
de aplicações industriais em
todo o mundo, a Rexnord
é a mais confiável do setor.
Nosso compromisso com
a satisfação do cliente e com
um nível superior se estende
a todas as áreas de nossos
negócios.
O menor custo total
de propriedade.
Produtos da mais alta qualidade
são desenvolvidos para
ajudar a evitar a paralisação
de equipamentos, aumentar
a produtividade e gerar
operações confiáveis.
Conhecimento especializado
avançado.
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.
O nosso compromisso com
a excelência operacional
significa que você recebe os
produtos certos, no lugar
certo e na hora certa.

Por que escolher os acoplamentos
Lifelign da Rexnord?
Acessibilidade econômica
Os acoplamentos de engrenagem Lifelign® o ferecem boa relação custo-benefício.
A maior classe de torque e o maior diâmetro de furo do mercado resultam em
economias de até 35% em comparação com a concorrência.

Maior tempo de 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.

Melhor proteção dos equipamentos
Os dentes com curvatura tripla da 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.

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

Folha de dados do produto: Acoplamento

Acoplamentos Lifelign
• Os grandes cubos flexíveis acomodam aplicações
de alto torque em instalações com espaço limitado
• 28 tamanhos
• 13 modelos para aplicações gerais, aplicações
de alta velocidade e alto torque
• Até 43 pol (1.067 mm) de diâmetro de furo
• Capacidade de torque de até 72.450.000 lb.pol
(8.185.763 N.m)
• Garantia completa de 3 anos

Produtos para o controle de
processos e movimento para
a sua empresa
Rolamentos
Acoplamentos
Redutores
Correntes industriais
Equipamentos de transporte
FlatTop
Serviços

Setores
atendidos

Parafusos reduzidos
e contraporcas
sem giro permitem
o aperto com
somente uma chave

Agregados
Maquinário de construção
Produtos de base florestal
Manuseio de materiais
Mineração
Bombas e compressores
Aço inoxidável
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Dentes com curvatura tripla
AGMA 20°,com curvatura na
raiz, ponta e face de cada
dente

As vedações de Viton
proporcionam longa
vida útil em aplicações
a altas temperaturas;
as vedações de quatro
pontos melhoram
a retenção do lubrificante
durante condições de
desalinhamento
®
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As localizações dos
plugues de lubrificação
são ideais para a aplicação
eficaz de graxa

GARANTIA
COMPLETA
DE 3 ANOS

