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KonstruktörsNytt

Utökat lager av växlar och motorer

Lagerhållna snäckväxlar

Storlek
Ingående 

varvtal 
min-1

Utgående 
varvtal 
min-1

Utväxlingar
Motor- 
effekt 
kW

Utgående 
vridmoment 

Nm

Motorstorlek 
IEC B14

030 1400 280–17,5 5–80:1 0,18–0,09 5–16 56 & 63

045 1400 200–13,7 7–102:1 0,37–0,09 14–28 56, 63 & 71

063 1400 200–14,9 7–94:1 1,80–0,37 71–123 71, 80 & 90

Lagerhållna motorer

Motorstorlek 
IEC B14

Spänning 
V/AC/Hz

Utgående varvtal 
min-1

Motoreffekt 
kW

56 3x230/400/50 1360 0,11

63 3x230/400/50 1400 0,22

71 3x230/400/50 1400 0,55

80 3x230/400/50 1445 0,75  IE2

90 3x230/400/50 1430 1,80  IE2

Mekanex kan också erbjuda följande 
från Hydro-Mec:s produktsortiment:

Kvadratiska snäckväxlar

Kuggväxlar

Hypoidväxlar

Rostfria motorer, kugg- och snäckväxlar

Kundanpassade växlar

Vi utökar vårt lagersortiment med fler växlar och 

motorer och lagerhåller nu också snäck växlar från  

Hydro-Mec i storlekarna; 030, 045, 063, samt växel-

strömsmotorer i storlekarna; 56, 63, 71, 80 och 90.

Alla motorer har fläns IEC B14 och finns även med 

broms. Växlarna kan bestyckas med fläns, moment-

arm, enkel/dubbel utgående axel m.m. Vi har också 

möjlighet att kombinera flera snäckväxlar för höga 

utväx lingar. 



Ny leverantör av axelkopplingar

Nyhet! Mekanex representerar nu StS Coupling GmbH på den nordiska och baltiska marknaden. StS ligger i Frankfurtområdet där produktion,  

utveckling och lager är samlat i samma byggnad. Axelkopplingarna tillverkas i egna moderna bearbetningsmaskiner med en intern kvalitetskontroll.  

Tack vare den höga förädlingsgraden är StS flexibla till kundernas önskemål för specialanpassade kopplingar i material, dimensioner och prestanda.

Klokoppling typ WKE

Detta är en flexibel/elastisk och helt glappfri axelkoppling som passar i de 

flesta applikationer. Kopplingshalvorna är galvaniskt avskilda med ett kors 

i polymer, vilket gör att vibrationer dämpas och uppriktningsfel minimeras.

WKE kan överföra stora moment i förhållande till sin storlek. Finns med kilspår 

plus stoppskruv (WKEG) och med klämnav (WKEN) samt med klämring 

för riktigt stora belastningar. Mekanex lagerhåller de vanligaste varianterna för 

snabba leveranser (se tabell). I sortimentet finns också klokopplingar i rostfritt stål.

I tabellen visas Mekanex lagerhållna klokopplingar av typen WKE. På Mekanex hemsida finner du fler 

storlekar samt andra varianter till snabba leveranser ur WKE-serien. Max vridmoment för klokopplingarna 

är två gånger det nominella momentet. Observera att vid användning av klämförband måste man ta hänsyn 

till vad klämnavet klarar i förhållande till axeldiameter.

Lagerhållna klokopplingar ur WKE-serien

Storlek
Axelnav Ø, mm Diameter Ø  

mm
Längd 
mm

Nominellt moment 
98° Shore A 

NmWKEG WKEN

7  4–7  4–6 14 22 2,0

9  7–10  6–9 20 30 5,0

14  7–15  7–14 30 35 12,5

19  10–20  10–20 40 66 17,0

24  14–28  14–25 55 78 60,0

28  15–28  15–28 65 90 160,0

Bälgkoppling typ WK

Bälgkopplingen är för applikationer som kräver mycket hög  

vridstyv het och precision i överföringen. De är glappfria och  

passar för servodrifter, pulsgivardrifter och för positione-

ringsutrustning m.m.

Bälgkopplingarna tillverkas upp till en diameter på 208 mm. 

De tillverkas i en stor mängd varianter med olika möjligheter 

för infästning. Bälgen är i rostfritt stål medan naven finns i 

aluminium eller i rostfritt stål. 

Säkerhetskoppling typ SWK

I drifter med risk för överlast kan säkerhetskopplingen SWK 

användas. Kopplingen levereras med förinställt vridmoment 

med möjlighet till efterjustering. Ett speciellt fjädersystem 

gör brytmomentet oföränderligt och eliminerar förslitning 

vid normal användning. 

Säkerhetskopplingarna är glappfria, underhållsfria och har 

klämnav eller klämförband som infästning. SWK tillverkas i 

tre serier; med flänskoppling, bälgkoppling eller klokoppling.

Magnetkoppling typ K

Magnetkopplingen överför vridmomentet helt beröringsfritt mellan två 

axlar med hjälp av magneter. Kopplingstypen KM är en synkron variant 

vilket gör att axlarna går helt synkront upp till det förut bestämda vrid-

momentet och när detta överskrids släpper magneterna taget och utrust-

ningen skyddas från överlast. Det går även att använda denna koppling när 

man vill åstadkomma ett förutbestämt vridmoment t.ex. ett skruvförband.  

KH kopplingen är en hysteres variant vilket gör att man får en eftersläpning 

mellan axlarna som förbinds. När max vridmoment överskrids får man en mycket 

mjuk brytning av momentet. Kan t.ex. användas som mjukstart – bromsning. Vridmomentet är ställbart 

genom att man ändrar längden på kopplingen och därmed ändras också längden på magnetfältet. 

Axlar

StS tillverkar också kompletta mellanaxlar för drifter med krav på vridstyvhet och precision. Används t.ex. 

till skruvdomkraftssystem, linjärenheter m.m. Axlarna finns i både stål och aluminium kombinerat med 

bälg- eller klokoppling och en mängd olika infästningsalternativ. 

Nyhet!
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Utökat sortiment av klämförband
Mekanex utökar nu sitt sortiment av spännelement.  

För att slippa kilspårets kända nackdelar har vi i vårt 

sortiment så kallade klämförband (axelnavförband),  

dessa skapar ett fast förband mellan axel och nav.  

Viktigaste fördelarna är snabb och enkel montering/ 

demontering, de skadar inte kontaktytorna, de är 

glapp fria, har god rundgång och balans.

Finns också i rostfritt

Självcentrerande

Axelhål 6–180 mm

Vridmoment upp till 46000 Nm

Brett sortiment av kullänkar

Finns också i rostfritt

Standard storlekar på lager

Varvtal upp till 5000 min-1

Vridmoment upp till 2000 Nm

Våra klämförband är självcentrerande och sortimentet  

sträcker sig från 6 mm till 180 mm i axelhål och 

upp till 46000 Nm i vridmoment. De flesta storlekar 

finns också i rostfritt stål.

Nyhet!

Mekanex har ett omfattande sortiment av kullänkar,  

allt ifrån ohärdade, nållagrade till utdragbara för 

varv tal upp till 5000 min-1 och vridmoment upp till 

2000 Nm. De flesta finns också i rost fritt utförande.  

Standardstorlekar lagerförs för omgående leverans och  

specialkullänkar tillverkas med kort leveranstid. Vi har  

också skyddsbälgar som är resistenta mot syra, olja 

och vatten. Fyller man bälgarna med smörjmedel 

ökas livslängden.

Användningsområdet sträcker sig över så gott som  

alla tekniska områden av mekanisk kraftöverföring.  

Kullänkar används när ett vridmoment eller en vrid-

rörelse skall överföras från en axel till en annan axel 

med största möjliga rörelsefrihet.


