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ELASTİK KAPLİNLER

HABİX®

•  Elastik parçalı (yıldız) darbeye  
dayanıklı geçmeli/tırnaklı kaplin

•  Yapı türleri: HWN (önceden delinmiş),  
HWT (Taper burçlar için), Plus (boşluksuz) 

•  Tork: 10 – 3.600 Nm
•  Burçlu yapısı sayesinde güvenli ve backlash-free sabitleme 

sağlar

HADEFLEX®

•  Elastik parçalı (yıldız) darbeye  
dayanıklı geçmeli/tırnaklı kaplin

•  Yapı türleri: XW (önceden delinmiş), TX (Taper burçlar için),  
F (iki veya üç parçalı model)

• Tork: 40 – 15.000 Nm
•  F türü ani yüklenmelere karşı emniyet kaplini görevi görür.

HRC

•   Elastik parçalı (yıldız) darbeye 
dayanıklı kapsüllü geçmeli/tırnaklı kaplin

• Tork: 31 – 3.150 Nm
•  Backlash-free, güvenli bağlantı ihtiyaçları için ekonomik 

çözüm.
•  Yapı türleri: B (önceden delinmiş), F ve H (Taper burçlar için)

FLEX

•  Yüksek elastikiyetli lastik kaplin 
• Tork: 24 – 14.675 Nm 
•  Yapı türleri: B (önceden delinmiş), F ve H (Taper burçlar için)
•  Doğal kauçuk veya neopren seçeneği. Yüksek açısal, radyal 

ve eksenel sönümleme özelliği ve ihtiyaca göre Atex belgeli 
olarak mevcuttur.

ORPEX®

•  Elastik parçalı darbeye dayanıklı pimli kaplin
•  Tork: 200 – 1.300.000 Nm
•  Açısal, radyal ve eksenel kaçıklıkları sönümleme özelliği 

gerektiren, yüksek tork ihtiyacı bulunan uygulamalar için 
güvenilir çözüm.

•  Yapı türleri: WN (gri döküm), WS (çelik)

PEX

•  Elastik parçalı (H tipi), darbeye dayanıklı, geçmeli,  
tırnaklı kaplin

• Tork: 19 – 2.800 Nm
•  Bakım onarımı kolaylaştıran kauçuk aşınma göstergesi ile 

birlikte sunulur. 
•  Yapı türleri: A (üç parçalı), B (iki parçalı)

RİJİT KAPLİNLER

DİSKLİ MİL KAPLİNİ - DIN 116

•  Montajı kolay ve son derece dayanıklı mil bağlantısı
• Tork: 30.700 – 1.425.000 Nm
•  Sönümleme özelliklerine yönelik özel taleplerin olmadığı 

basit, son derece sağlam ve kolay montajlı mil bağlantıları

KEPLİ KAPLİN 

• Montajı kolay mil bağlantısı
•  Çelik ve paslanmaz çelikten üretilmiş yarıklı ve bölünmüş 

modeller
• Tork: 100 – 475 Nm
•  Bakım onarım gerektirmez,  

aşınma yapmaz. - 40C ‘den 175C’ye kadar kullanılabilir.

MİNİ KAPLİN

•  Yarıklı boşluksuz kıstırmalı kaplin
•  Yapı türleri: MWK (kıstırma tırnağı yarıklı),  

MWH (yarım kepler, boyutlar: 30 – 80)
• Tork: 3 – 220 Nm
•  Transfer hatları, medikal uygulamalar, robot sistemleri gibi 

yüksek hassasiyet gerektiren alanlar için ideal çözüm

DİŞLİ KAPLİN GC

• Mahruti dişli gres dolgulu dişli kaplin
• Tork: 1.920 – 8.000.000 Nm
•  Çelik veya 42CrMo4 malzemeden üretilir. Standart  

modeller veya özel ihtiyaçlara göre üretim opsiyonu.  
Spacerli, güvenlik pimli, fren tamburlu seçeneği.

MİL KAPLİNİ - DIN 115

• Montajı kolay mil bağlantısı
• Tork: 25 – 80.000 Nm
•  DIN 6885 standardında açılmış kamaları hazır halde, 

radyal, açısal ve eksenel sönümleme ihtiyacının olmadığı 
taleplerde basit ve sağlam mil bağlantısı sağlar.

FERROFLEX-N

•  Boşluksuz, esnek şekilde bükülebilir ve bakım gerektirmez
•  Yüksek burulma mukavemeti
•  10 000 Nm'ye kadar tork
•  – 30 °C ve +280 °C arası sıcaklığa dayanıklılık
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