


Hamulce i sprzęgła sterowane ciśnieniowo

Sprzęgła pneumatyczne i hydrauliczne

• Praca na sucho i mokro
• Małe wymiary
• Niski resztkowy moment obrotowy
• Bezobsługowe
• Podawanie oleju roboczego poprzez wał lub promieniowo przez otwór wlotowy
• Moment obrotowy 80 – 200 000 Nm

Sprzęgła membranowe

• Sterowane pneumatycznie
• Solidna, zwarta konstrukcja
• Niewielkie wymagania konserwacyjne
• Moment 400 – 200 000 Nm

Wielotarczowe hamulce sprężynowe

• Zwalniane hydraulicznie
• Niski resztkowy moment obrotowy
• Może być używany jako element systemu bezpieczeństwa
• Małe wymiary
• Bezobsługowe
• Moment hamowania 63 – 1 000 000 Nm
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Typy sprzęgieł pneumatycznych i hydraulicznych

Sprzęgła pneumatyczne i hydrauliczne.
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Typ 700x i 750x do rozmiaru 63 Typ 730x i 760x

Sprzęgła membranowe

Typ 750x od rozmiaru 100 Typ 770x

Typ 711x Typ 712x Typ 713x

Typ 721x Typ 722x Typ 723x

Wielotarczowe hamulce sprężynowe

Typ 790x i 792x Typ 791x i 793x Typ 790x -...-
100 Typ 792x

-...- 100
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Budowa i funkcjonowanie sprzęgieł pneumatycznych
i hydraulicznych typu 700x i 750x

1 Korpus wewnętrzny
2 Korpus zewnętrzny
3 Cylinder
4 Tłok
5 Tarcza dociskająca
6 Pokrywa
7 Dysk wewnętrzny
8 Dysk zewnętrzny
9 Pierścień zaciskowy
10 Sprężyna dociskowa
11 Uszczelnienie tłoka
12 Uszczelnienie tłoka
13 O’ring
14 Śruba z łbem gniazdowym
15 Śruba z łbem wpuszczanym

Typ 700x i 750x do rozmiaru 63

Typ 750x rozmiar 100 do 1000

1 Korpus wewnętrzny
2 Korpus zewnętrzny
3 Cylinder
4 Tłok
5 Tarcza dociskająca
6 Pokrywa
7 Dysk wewnętrzny
8 Pakiet tarcz
9 Śruba z łbem gniazdowym
10 Sprężyna dociskowa
11 Uszczelnienie tłoka
12 Uszczelnienie tłoka
13 Śruba z łbem gniazdowym 
14 Śruba z łbem wpuszczanym

Sprzęgła sterowane ciśnieniowo typu 700xi 750x są sprzęgłami ciernymi wielotarczowymi, wymagającymi jedynie niewielkiego
nakładu prac regulacyjnych i konserwacyjnych. Sprzęgła te, z najlepszym skutkiem, stosowane są we wszelkiego rodzaju
urządzeniach przemysłowych, gdzie wymagane jest zesprzęglanie lub rozsprzęglanie systemów, urządzeń, maszyn lub ich
części.

Czynniki roboczy i chłodzący dostarczane są poprzez wał. Używany jest hydrauliczny, filtrowany olej lekki lub czyste, suche,
sprężone powietrze. Przekrój układu doprowadzającego czynnik roboczy powinien być o około 20% większy niż tuleja piasty.
W przypadku korzystania z maksymalnych termicznych wartości znamionowych, zaleca się pracę mokrą.

Uzębione wewnętrzne tarcze cierne prowadzone są na zębach zewnętrzych piasty wewnętrznej sprzegła. Natomiast uzębione
tarcze cierne zewnętrzne prowadzone są na zębach wewnętrznych naciętych na wewnętrznej średnicy piasty zewnętrznej
sprzęgła. Tarcze są ułożone naprzemiennie i stanowią pakiet tarcz. Pakiet tarcz jest ograniczony z jednej strony za pomocą
tarczy dociskającej, przykręconej do tłoka, a z drugiej przez pokrywę i pierścień zaciskowy. Cylinder jest przyłączony do 
piasty wewnętrznej za pomocą śrub z łbem gniazdowym i uszczelniony o’ringiem. Lista odpowiednich olejów firmowych została
podana w katalogu „Informacje techniczne” oraz dostępna jest na życzenie.

Sprzęgła są wyważane dynamicznie jeśli jest to wymagane.

Przyłącza obrotowe – patrz str. 22.



Sprzęgła pneumatyczne i hydrauliczne 
typu 700x i 750x
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Typ: 7000; 0 = do zastosowań przemysłowych
Wielkość: 25
Wersja: 000 = Standard

Przykładowe zamówienie

1) Dotyczy maksymalnych otworów
2) Proszę podać wymaganą średnicę

• Pary cierne stal/brąz spiekany. Praca mokra i sucha.
• Otwory N ustalone co 180° w stosunku do rowka wpustowego.
• Korpus zewnętrzny dostarczany jest bez otworów montażowych.
• Termiczne wartości znamionowe wg. oddzielnej tabeli na str. 23



Sprzęgła hydrauliczne
typu 750x
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Typ: 7000; 0 = do zastosowań przemysłowych
Wielkość: 250
Wersja: 000 = Standard

Przykładowe zamówienie

(1) Dotyczy maksymalnych otworów
(2) Proszę podać wymaganą średnicę

• Pary cierne stal/brąz spiekany. Praca mokra i sucha.
• Większe sprzęgła na zapytanie
• Termiczne wartości znamionowe wg. oddzielnej tabeli na str. 23



Budowa i funkcjonowanie sprzęgieł pneumatycznych i hydraulicznych
typu 730x i 760x z umieszczonym promieniowo wlotem czynnika roboczego
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1 Korpus wewnętrzny
2 Korpus zewnętrzny 
3 Cylinder
4 Tłok
5 Pierścień dociskający
6 Pokrywa dociskająca
7 Dysk wewnętrzny
8 Pakiet tarcz
9 Pierścień zaciskowy
10 Sprężyna dociskowa 
11 Uszczelnienie
12 Uszczelnienie
13 Łożysko
14 Łożysko
15 Pierścień zaciskowy
16 Pierścień zaciskowy

Sprzęgła typu 730x i 760x sterowane ciśnieniowo są sprzęgłami ciernymi wielotarczowymi. Są używane tam, gdzie wymagane
jest przeniesienie wysokich momentów obrotowych przy niewielkich wymiarach urządzenia.

Sprzęgła wyposażone są w pary cierne stal/brąz spiekany i są przystosowane zarówno do pracy mokrej jak i suchej. 
Czynnik roboczy doprowadzany jest do urządzenia za pomocą przyłącza umieszczonego promieniowo. Specjalne łożyska
przenoszą generowane przez tłok siły poosiowe, które ściskają pakiet tarcz. Przedstawiony poniżej wykres pokazuje
krzywą życia łożysk w zależności od momentu obrotowego.

Przyłącza obrotowe patrz strona 22.



Sprzęgła pneumatyczne i hydrauliczne
typu 730x oraz 760x
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Typ: 7300; 0 = do zastosowań przemysłowych
Wielkość: 25
Wersja: 000 = Standard

Przykładowe zamówienie

(1) Dotyczy maksymalnychotworów
(2) Proszę podać maksymalną średnicę

do rozmiaru 63

• Przy maksymalnym otworze wpust zgodny z DIN 6885/2, inne owiercenie zgodnie z DIN 6885/1
• Pary cierne stal/brąz spiekany. Praca mokra i sucha
• Do rozmiaru 63 korpus zewnętrzny dostarczany bez otworów montażowych
• Termiczne wartości znamionowe wg. oddzielnej tabeli na str. 23

do rozmiaru 100



Budowa i funkcjonowanie sprzęgieł sprężynowych typu 770x, 
zwalnianych hydraulicznie z promieniowym wlotem czynnika roboczego
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1 Korpus wewnętrzny
2 Korpus zewnętrzny 
3 Cylinder
4 Tłok
5 Pierścień dociskający
6 Pokrywa dociskająca
7 Dysk wewnętrzny 
8 Pakiet tarcz
9 Kołek sprężynujący
10 Sprężyna dociskowa
11 Uszczelnienie
12 Uszczelnienie
13 Łożysko
14 Łożysko
15 Pierścień zaciskowy
16 Pierścień zaciskowy

Sprzęgła sprężynowe typu 770x nie wymagają ponownego ustawiania oraz konserwacji. Są załączane w warunkach
bezciśnieniowych i mogą być rozłaczane hydraulicznie. Sprzęgła te znajdują zastosowanie w systemach bezpieczeństwa,
które muszą działać lub muszą zostać automatycznie załączone w przypadku awarii zasilania. Moment obrotowy przenoszony 
jest przez pakiet tarcz.

Przeniesienie momentu obrotowego realizowane jest poprzez pakiet tarcz sciskany zestawem odpowiednio naprężonych
sprężyn. Czynnik roboczy powodujący rozłączenie sprzęgła dostarczany jest poprzez stacjonarny promieniowy wlot do cylindra
a nastepnie tłok wywołuje siłę przeciwną do kierunku działania sprężyn. Siła ta przechodzi przez specjalne łożyska
neutralizujące działanie sprężyny w momentach rozłączenia sprzęgła.

Sprzęgła są wyważane dynamiczne jeśli jest to wymagane.



Sprzęgła załączane sprężyną
typu 770x
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Typ: 7700; 0 = do zastosowań przemysłowych
Wielkość: 25
Wersja: 000 = Standard

Przykładowe zamówienie

(1) Dotyczy maksymalnych otworów 
(2) Proszę podać wymaganą średnicę

• Przy maksymalnym otworze wpust zgodny z DIN 6885/2, inne owiercenie zgodnie z DIN 6885/1
• Pary stal/brąz spiekany. Praca mokra i sucha.
• Do rozmiaru 63 korpus zewnętrzny dostarczany bez otworów ustalających.
• Termiczne wartości znamionowe wg. oddzielnej tabeli na str. 23

do rozmiaru 63 do rozmiaru 100



Budowa i funkcjonowanie sprzęgieł tarczowych 
typu 711x do 713x i Typu 721x do 723x
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1 Obudowa wewnętrzna
2 Piasta zewnętrzna
3 Kołnierz
4 Membrana
5 Pierścień zaciskowy
6 Tarcza dociskająca
7 Tarcza zamykająca
8 Tarcza zewnętrzna

Typ 711x Typ 712x Typ 713x

Typ 721x Typ 722x Typ 723x

Sprzęgła membranowe są to sprzęgła cierne sterowane ciśnieniowo, jedno lub wielopłytkowe, wymagające niewielkich prac 
konserwacyjnych. Regulacja nie jest konieczna. Sprzęgła te są używane przede wszystkim jako solidne elementy napędowe ciężkich
maszyn, takich jak: wrębiarki, prasy, napędy walcarek, żurawie, a także w przemyśle okrętowym, konstrukcjach silników itp.

Element ruchomy stanowi olejoodporna membrana tkaninowo-gumowa. Duży przekrój poprzeczny przewodów doprowadzających
czynnik roboczy, jest istotny dla osiągnięcia krótkich czasów rozruchowych. Sprzęgła te, są wyposażone w pary cierne z żeliwa lub
organicznych suchych materiałów ciernych. W związku z tym, okładziny muszą być chronione przed zanieczyszczeniem środkami
smarnymi, gdyż w przeciwnym wypadku, moment obrotowy zostanie zredukowany.

Czynnik roboczy dostarczany jest przez otwory nawiercone w wale. Przekroje poprzeczne otworów wlotowych powinny być o około
20% większe. Piasta wewnętrzna jest osadzona i zablokowana na wale za pomocą wpustu oraz podtrzymuje tarczę dociskową 
i tarcze wewnętrzne na uzębieniu naciętym na zewnętrznej średnicy piasty wewnętrznej. Tarcze zewnętrzne są umiejscowione na
uzębieniu wewnętrznym naciętym na średnicy wewnętrznej piasty zewnętrznej lub piasty kołnierzowej zewnętrznej.

Tarcza zamykająca przymocowana do piasty wewnętrznej za pomocą wkrętu z łbem gniazdowym, stanowi ogranicznik wzdłużny
pakietu tarcz, który jest utrzymywany w stanie otwartym przez sprężyny.

Elastyczna membrana, utrzymuje się na średnicy zewnętrznej, pomiędzy pierścieniem zaciskowym a kołnierzem i jest dodatkowo
dociśnięta do piasty wewnętrznej spełniając rolę tłoka. Membrana jest chroniona przed oddziaływaniem zbyt wysokich temperatur za
pomocą czynnika izolacyjnego znajdującego się na tarczy dociskowej. Sprężone powietrze przechodzi przez otwór nawiercony
promieniowo w kołnierzu.

Sprzęgła są wyważane dynamicznie, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Złącza obrotowe – patrz str. 22.

17 Piasta zewnętrzna
18 Piasta zewnętrzna
19 Piasta kołnierzowa zewnętrzna
20 Piasta kołnierzowa zewnętrzna
21 Piasta kołnierzowa zewnetrzna
22 Tarcza wewnętrzna

9 Korpus izolujący
10 Sprężyna dociskowa
11 Śruba z łbem gniazdowym 
12 Śruba z łbem gniazdowym 
13 Śruba z łbem gniazdowym 
14 Śruba z łbem gniazdowym
15 Korpus wewnętrzny
16 Korpus wewnętrzny



Sprzęgła tarczowe
typu 711x do 713x oraz Typu 721x do 723x
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Typ 711x Typ 721x

Typ 712x

Typ 713x

Powyżej, układ 2 wpustowy 
(patrz (5) str. 17)

Typ 722x

Typ 723x



Sprzęgła tarczowe
typu 711x do 713x oraz Typu 721x do 723x
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Typ: 7230; 0 = do zastosowań przemysłowych
Wielkość: 200
Wersja: 000 = Standard

Przykładowe zamówienie

(1) Ciśnienie robocze możliwe do 15 bar.
(2) Dotyczy maksymalnych otworów.
(3) Dotyczy otworów wstępnych.
(4) Proszę podać wymaganą średnicę.
(5) 2 wpusty zgodnie z DIN 6885/1 co 120°, patrz rzut A.

• Pary cierne żeliwo/okładziny bezazbestowe. Praca sucha
• Medium robocze: sprężone powietrze lub olej hydrauliczny
• Termiczne wartości znamionowe wg. oddzielnej tabeli na str. 23



Budowa i funkcjonowanie hamulców sprężynowych
wielotarczowych typu 790x do 793x
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1 Piasta zewnetrzna
2 Cylinder
3 Tłok
4 Pokrywa
5 Pokrywa sprężyny 
6 Pokrywa sprężyny 
7 Piasta wewnętrzna
8 Tarcza zewnętrzna
9 Tarcza wewnętrzna 

Typ 790x do 793x Typ 790x-...-015
Typ 792x-...-100

Hamulce sprężynowe, wielotarczowe o budowie modułowej, zwalniane hydraulicznie. Najefektywniej używane jako hamulce
bezpieczeństwa i hamulce zabezpieczające w napędach hydrostatycznych różnych typów. Ich konstrukcja pozwala na 
precyzyjne zwolnienie poprzez przepływ oleju hydraulicznego, wywołujący maksymalne ciśnienie układu do 300 bar. Minimalne
ciśnienie zwolnienia zawiera się pomiędzy 10 a 39 barów i jest zależnie od wielkości i typu hamulca.

Typ 790x-…-100 i typ 792-…-100 oferuje możliwość montażu pomiędzy silnikiem hydraulicznym a przekładnią zębatą. 
Tarcze wewnętrzne mogą być montowane bezpośrednio na zębach przekładni na wale napędowym.

Hamulce dostarczane są ze spiekanymi stalowymi - brązowymi parami ciernymi przystosowanymi do pracy na mokro i sucho.
Smarowanie, przy pracy na mokro, za pomocą markowych środków smarnych, zgodnie z naszymi zaleceniami w katalogu
środków smarnych „Informacja techniczna”.

W celu ochrony powierzchni cylindrów i tłoków należy używać, czystego, filtrowanego oleju hydraulicznego. Prosimy o kontakt,
w przypadku, zamiaru stosowania czynnika roboczego charakteryzującego się inną lepkością niż podana. W przypadku awarii
układu hydraulicznego, tłok może zostać zwolniony przez pokrywę sprężyny za pomocą trzech śrub przykręconych do tłoka,
po usunięciu śrub (18, 19). Możliwe jest również zwolnienie ręczne za pomocą pompy ręcznej. Śruba z łbem sześciokątnym
(16) funkcjonuje jako spust skroplonej wody lub oleju. W zależności od typu instalacji rurka spustowa może zastąpić śrubę.
Śruby korpusu zewnętrznego i cylindra służą wyłącznie ułatwieniu montażu. Obciążenie robocze spoczywa na głównych
śrubach mocujących.

Piasta wewnętrzna jest osadzona i zablokowana na wale za pomocą wpustu oraz podtrzymuje tarcze wewnętrzne na
uzębieniu nacietyma na zewnętrznej średnicy piasty wewnętrznej. Tarcze zewnętrzne są umiejscowione na uzębieniu
wewnętrznym naciętym na średnicy wewnętrznej piasty zewnętrznej. Tarcze wewnętrzne i zewnętrzne ułożone
naprzemiennie tworzą pakiet tarcz. W stanie bezciśnieniowym, sprężyny umieszczone w tłoku naciskają na pakiet tarcz
wytwarzając siłę do zaciśnięcia tarcz - hamulec jest zahamowany. Jeśli ciśnienie jest dostarczane do hamulca, sprężyny
są ściśnięte, co oznacza, że pakiet tarcz nie jest zaciśnięty, a zatem hamulec nie jest zahamowany.

19 Śruba z łbem gniazdowym (od wielkości 25)
20 Podkładka uszczelniająca
21 Śruba z łbem wpuszczanym (do wielkości 16)
22 Śruba z łbem wpuszczanym (do wielkości 16)
23 Śruba z łbem gniazdowym (od wielkości 25)
24 Śruba z łbem gniazdowym (od wielkości 25)
25 Szpilka
26 Uszczelka

10 Sprężyna dociskowa
11 Sprężyna dociskowa
12 Sprężyna dociskowa
13 Podkładka uszczelniająca
14 Uszczelnienie tłoka
15 Śruba z łbem sześciokątnym
16 Śruba z łbem sześciokątnym
17 Podkładka uszczelniająca
18 Śruba z łbem wpuszczanym (do wielkości 16)



Wielotarczowe hamulce sprężynowe 
typu 790x do 793x
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Typ 790x oraz 792x

Charakterystyka uzębienia dla piast wewnętrznych typu 790x-…-100 i 792x-…-100

Typ 790x -...- 100
Typ 792x -...- 100

Typ 791x oraz 793x



Wielotarczowe hamulce sprężynowe
typu 790x oraz 793x
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Typ: 7910; 0 = do zastosowań przemysłowych
Wielkość: 25
Wersja: 000 = Standard

Przykładowe zamówienie

(1) Dotyczy maksymalnych otworów
(2) Proszę podać wymaganą średnicę.
Bez specyfikacji hamulec dostarczany nieowiercony/owiercony wstępnie

• Wersje ciężkie 792x oraz 793x od rozmiaru 63 
z dwoma wpustami zgodnie z DIN 6885/1 co 180°

• Pary cierne stal/brąz spiekany. Praca mokra i sucha
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie 300 bar.
• Termiczne wartości znamionowe wg. oddzielnej tabeli na str. 23



Przyłącza obrotowe i bloki przygotowania 
sprężonego powietrza
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Ciśnienie dopuszczalne: max.10 bar
Zakres temperatur: -30°C do +120°C
Złącze obrotowe z gwintem prawoskrętnym
Gwint lewoskrętny na życzenie

Pneumatyczne złącza obrotowe dla typów 700x, 711x do 723x i 730x

Hydrauliczne złącza obrotowe dla typu 750x

Typ 7011

Ciśnienie dopuszczalne: max.70 bar
Zakres temperatur: -40°C do +120°C
Wersja jednokanałowa

Ciśnienie dopuszczalne: max.25 bar dla wskazanych prędkości
Zakres temperatur: -20°C do +100°C

Ciśnienie dopuszczalne: max.53 bary
Zakres temperatur: -40°C do +120°C
Max prędkość: 5000 min-1

Wersja dwukanałowa

Jednostka uzdatniająca powietrze typu 7005 dla sprzęgieł pneumatycznych

1 Sprzęgło
2 Złącze obrotowe
3 Zawór ręczny lub magnetyczny
4 Smarownica
5 Zawór redukcyjny ciśnieniowy 

z ciśnieniomierzem
6 Separator wody
7 Zawór odcinający

Układ

Generalnie układ urządzeń pomocniczych do przełączania sprzęgła jest zawsze
taki sam. Urządzenia przełączające (zawór ręczny, zawór magnetyczny)
wyłączniki (wyłącznik manometryczny, wyłącznik krańcowy, wyłącznik nożny)
muszą być dobrane do specyficznych warunków pracy.

Elementy 4,5 i 6: Jednostki uzdatniającej powietrze typu 7005 (oczyszczanie
powietrza).

Większe szerokości nominalne na życzenie.



Termiczne wartości znamionowe
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Maksymalne termiczne wartości znamionowe dla typu 700x, 730x, 750x, 760x, 770x

Maksymalne termiczne wartości znamionowe dla typu 711x, 712x, 713x, 7210, 722x, 723x, Praca sucha

Maksymalne termiczne wartości znamionowe dla typu 790x, 791x, 792x, 793x

• Specyfikacja termicznych wartości znamionowych oparta na temperaturze otoczenia wynoszącej 30°C
• Kalkulacja wartości termicznych rozruchu na podstawie katalogu ”Dobór sprzęgieł i hamulców zasilanych ciśnieniowo” „Informacje techniczne”




