
Sprzęgła
Dodge® Raptor

Nota produktowa

Element elastyczny z kauczuku naturalnego
Raptor wyposażony jest w elastyczny element, który oferuje szereg 
korzyści w porównaniu do rozwiązań innych producentów.

 − Przewodnictwo elektryczności statycznej pozwalające na 
bezpieczny przepływ ładunków i redundancję uziemienia; ochrona 
przed iskrzeniem podczas pracy

 − Wyjątkowa odporność na hydrolizę, większa wydajności pracy w 
warunkach wilgotnych

 − Lepsza przewodność cieplna i zdolność do jego rozpraszania

Element elastyczny WingLock™
z kauczuku naturalnego

 − Zoptymalizowany element elastyczny  
wykorzystujący technologię WingLock

 − Większa siła połączenia, lepsza  
odporność na zmęczenie,  
udokumentowana dłuższa żywotność

 − Większe tolerancje odchyłek  
montażowych

 − Zakres przenoszonego momentu  
obrotowego do 38.438Nm 

Łatwiejszy montaż i mniejsze nakłady  
serwisowe

 − Łatwość montażu dzięki konstrukcji otworów  
montażowych zapewniającym luz większy o 187%

 − Dzielony element pozwala na łatwą wymianę
 − Wymiana bez konieczności użycia  

specjalistycznych narzędzi
 − Bezobsługowy element elastyczny

Dłuższa żywotność napedzanego urządzenia
 − Przewyższają dziesięciokrotnie standardy 

normy DIN 741 dla sprzęgieł
 − Większa elastyczność, mniejsza sztywność 

skrętna
 − 16,7 razy większa trwałość L10 łożysk
 − 40% większa wytrzymałość połączenia 

uzyskana poprzez użycie elementów 
złącznych w klasie 10.9 wg ISO 

Szeroka oferta form montażu
 − Sprzęgła w konstrukcji zwartej oraz z 

dodatkowym łącznikiem – dla różnych 
rozstawów łączonych wałów

 − Wymienne piasty - mniejsza liczba 
elementów na stanie magazynowym

 − Piasty z gotowymi otworami i śrubą 
blokującą dla łatwiejszego montażu

 − Dostępne wersje piast z mocowaniem za 
pomocą tulei Taper-Lock

 − Średnice piast do 229mm

Zaprojektowane w celu zwiększenia żywotności i poprawy 
niezawodności
W sprzęgłach Dodge Raptor zastosowano opatentowaną technologię 
WingLock, optymalizującą konstrukcję wkładki elastycznej, która 
zapewnia dłuższą żywotność i większą niezawodność nie tylko 
sprzęgła, ale też urządzenia napędzanego. Technologia WingLock 
zapewnia zwiększenie powierzchni wkładki w krytycznych obszarach, 
dzięki czemu uzyskuje się lepszą wytrzymałość, zwiększoną 
odporność na zmęczenie i dłuższą żywotność w porównaniu z 
konkurencyjnymi rozwiązaniami. Niewymagająca smarowania wkładka 
z kauczuku naturalnego posiada mniejszą sztywność, zapewnia 
poprawę tłumienia drgań oraz większe odchyłki współosiowości.

Udokumentowane osiągi
Badania porównawcze potwierdziły wzrost wydajności przy 
zastosowaniu sprzęgieł Raptor, z elementami elastycznymi 
opracowanymi w technologii WingLock. Nawet w najcięższych 
warunkach pracy, przy maksymalnych odchyłkach współosiowości 
i momencie obrotowym, wyniki badań pokazują, że sprzęgła Raptor 
posiadają do sześciu razy dłuższą żywotność, w porównaniu do 
najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań.

Wyniki na podstawie przyspieszonych badań zużycia przy obciążeniu momentem 
obrotowym 1,5x wartości katalogowej, odchyłce kątowej 4° i odchyłce promieniowej 
4,8mm

Innowacyjne sprzęgło 
elastyczne
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Więcej informacji:
 
new.abb.com/mechanical-power-transmission/pl

Łatwiejszy montaż, ograniczenie czynności konserwacyjnych  
Dodge Raptor posiada wszystkie cechy niezbędne do ułatwienia 
montażu i obniżenia kosztów eksploatacji:

 − Dzielony element elastyczny ułatwia wymianę bez konieczności 
rozsuwania elementów i ponownego osiowania

 − Konstrukcja i usytuowanie otworów zapewnia luz montażowy 
większy o 187%

 − Mniejsza o 50% sztywność skrętna wkładki znacznie ułatwia 
manipulacje w czasie instalacji

 − Bezobsługowy, niesmarowany łącznik z kauczuku naturalnego 
zapewnia bezawaryjną pracę

Dłuższa żywotność napędzanego urządzenia 
Wykorzystując ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie, 
opracowano element łączący sprzęgieł Raptor z kauczuku 
naturalnego, który jest znacznie elastyczniejszy od konstrukcji 
poliuretanowych.

 − Około 50% mniejsza sztywność na skręcanie i zginanie
 − Dłuższa żywotność każdego typu urządzeń, w tym silników, pomp, 

kompresorów i przekładni
 − Redukcja obciążenia łożysk urządzeń łączonych, 16,7 razy 

większa trwałość L10 łożysk
 − Better shock damping and less vibration 

Certyfikacja ATEX 
W przypadku zastosowania urządzeń w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem, klient nie powinien być narażony na jakiekolwiek ryzyko 
związane z użyciem produktu, który jest certyfikowany samodzielnie 
przez producenta. Dlatego sprzęgła Raptor posiadają certyfikację 
przeprowadzoną przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną. Pozwala 
to na ich bezproblemową eksploatację w strefach zagrożonych 
wybuchem. Wszystkie wymagane oznaczenia oraz dokumentacja 
dostarczane są bez dodatkowych opłat.

Łatwy montaż w trzech krokach  
Instalacja sprzęgieł Dodge Raptor jest szybka i łatwa. Dzielony w poziomie element elastyczny nie wymaga blokowania wałów podczas 
instalacji, co oznacza szybszy montaż, przy wykorzystani mniejszej ilości narzędzi i jednoczesnej eliminacji możliwości uszkodzenia wałów. 
Wystarczy zamocować piasty, element elastyczny i dokręcić śruby.

Krok 2 - ustawienie odległości miedzy wałami Krok 3 - montaż wkładkiKrok 1 - montaż piast

Konstrukcja otworów montażowych elementu elastyczne-
go sprzęgieł Raptor zapewnia większy luz montażowy w 
porównaniu z rozwiązaniami innych producentów.

Duże tolerancje montażowe

Raptor wykorzystujący ponad 50 lat doświadczenia w zastosowaniu elementów z 
kauczuku naturalnego, oferuje 5 letnią, ograniczoną gwarancję, nawet w przypadku 
wykorzystywania go we współpracy z komponentami innych producentów.
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Odchyłka promieniowa
(mm)

Raptor

Konkurent

E2-E10

E20-E50

E50-E80

E100-E140


