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Cuplaj cu lamele din oțel cu variante-
le 

NN, NANA 1 până la 4, 
NENA 1 şi 2, NENE 1 

NNZ, NNW 

conform Directivei 2014-34-EU  
pentru cuplaje deja alezate, precum 

și  
alezate în prealabil/nealezate 
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RADEX®-N este un cuplaj cu lamele din oțel, flexibil, cu rigiditate torsionară. Acesta este în 
măsură să compenseze excentricitatea arborilor, cauzată de ex. de dilatarea termică etc. 
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Fig. 1: RADEX
®
-N varianta NN Fig. 2: RADEX

®
-N varianta NANA 1 

 
 
 

  

Fig. 3: RADEX
®
-N varianta NANA 2 Fig. 4: RADEX

®
-N varianta NENA 1 

 
 
 

  

Fig. 5: RADEX
®
-N varianta NENE 1 Fig. 6: RADEX

®
-N varianta NENA 2 

 
 
 
 

Dimensiuni ale cuplajelor, vezi tabelul 1 de la pagina 4. 
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Tabelul 1: Variante      NN   -         NANA 1   -         NANA 2   -   NENA 1   -   NENE 1   -   NENA 2 
 

Dimensiuni 

alezarea 
finală max. 

[mm] 

Dimensiuni [mm] 

Generalități 

d1, d2 d3, d4 D D1 DA l1, l2 LG1 E1 LG2 E2 LG3 E3 LG4 E4 LG5 E5 LG6 E6 

20 20 - 32 - 56 20 45 5 100 60 - - - - - - - - 

25 25 - 40 - 68 25 56 6 110 60 - - - - - - - - 

35 38 - 54 - 82 40 86 6 150 70 - - - - - - - - 

38 42 - 58 - 94 45 98 8 170 80 - - - - - - - - 

42 50 - 68 - 104 45 100 10 170 80 - - - - - - - - 

50 55 - 78 - 126 55 121 11 206 96 - - - - - - - - 

60 65 55 88 77 138 55 121 11 206 96 170 60 160 50 114 4 124 14 

70 75 65 102 90 156 65 141 11 246 116 200 70 190 60 134 4 144 14 

80 85 75 117 104 179 75 164 14 286 136 233 83 220 70 154 4 167 17 

85 90 80 123 112 191 80 175 15 300 140 246 86 232 72 164 4 178 18 

90 100 85 132 119 210 80 175 15 300 140 251 91 233 73 166 6 184 24 

105 110 90 147 128 225 90 200 20 340 160 281 101 263 83 186 6 204 24 

115 120 100 163 145 265 100 223 23 370 170 309 109 288 88 206 6 227 27 

135 135 115 184 160 305 135 297 27 520 250 - - - - - - - - 

136 135 - 180 - 300 135 293 23 

conform specificațiilor clientului 

156 150 - 195 - 325 150 327 27 

166 170 - 225 - 350 165 361 31 

186 190 - 250 - 380 185 401 31 

206 210 - 275 - 420 200 437 37 

246 245 - 320 - 500 240 524 44 

286 290 - 383 - 567 280 612 52 

336 340 - 445 - 660 330 718 58 

138 135 - 180 - 300 135 293 23 

158 150 - 195 - 325 150 327 27 

168 170 - 225 - 350 165 361 31 

188 190 - 250 - 380 185 401 31 

208 210 - 275 - 420 200 437 37 

248 245 - 320 - 500 240 524 44 

288 290 - 383 - 567 280 612 52 

338 340 - 445 - 660 330 718 58 

Dimensiuni pentru filetul de reglare (dimensiunea G și t), vezi tabelul 4. 

 
 
 
 
 

 

! 
 

Dacă pentru cuplaj a fost creată o schiță dimensională, valorile introduse în aceasta trebuie 
respectate înainte de toate. 
Schița dimensională trebuie să fie pusă la dispoziția operatorului instalației. 
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Fig. 7: RADEX
®
-N varianta NNZ Fig. 8: RADEX

®
-N varianta NANA 3 

 
 
 

 

Fig. 9: RADEX
®
-N varianta NANA 4 

 
 
 

 

Fig. 10: RADEX
®
-N varianta NNW 

 
 
 
 

Dimensiuni ale cuplajelor, vezi tabelul 2 de la pagina 6. 
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Tabel 2: Variante   NNZ   -   NANA 3   -   NANA 4   -   NNW 
 

Dimensiuni 
alezarea finală 

max. [mm] 
d1, d2 

Dimensiuni [mm] 

Generalități 

D DA l1, l2 LG7 E7 LG8 E8 LG9 E9 s 

20 20 32 56 20 

L
G

7
 =

 E
7
 +

 l
1
 +

 l
2
 

D
im

e
n
s
iu

n
e

 a
rb

o
re

 i
n

te
rm

e
d

ia
r 

c
o

n
fo

rm
 i
n

d
ic

a
ţi
ilo

r 
c
lie

n
tu

lu
i 

L
G

8
 =

 E
8
 +

 l
1
 +

 l
2
 

D
im

e
n
s
iu

n
e

 a
rb

o
re

 i
n

te
rm

e
d

ia
r 

c
o

n
fo

rm
 i
n

d
ic

a
ți
ilo

r 
c
lie

n
tu

lu
i 

58 18 8 

25 25 40 68 25 70 20 8 

35 38 54 82 40 102 22 10 

38 42 58 94 45 118 28 12 

42 50 68 104 45 124 34 14 

50 55 78 126 55 144 34 12 

60 65 88 138 55 144 34 12 

70 75 102 156 65 166 36 14 

80 85 117 179 75 - - - 

85 90 123 191 80 - - - 

90 100 132 210 80 - - - 

105 110 147 225 90 - - - 

115 120 163 265 100 - - - 

135 135 184 305 135 - - - 

136 135 180 300 135 - - - 

156 150 195 325 150 - - - 

166 170 225 350 165 - - - 

186 190 250 380 185 - - - 

206 210 275 420 200 - - - 

246 245 320 500 240 - - - 

286 290 383 567 280 - - - 

336 340 445 660 330 - - - 

138 135 180 300 135 - - - 

158 150 195 325 150 - - - 

168 170 225 350 165 - - - 

188 190 250 380 185 - - - 

208 210 275 420 200 - - - 

248 245 320 500 240 - - - 

288 290 383 567 280 - - - 

338 340 445 660 330 - - - 

Dimensiuni suplimentare ale variantei NANA 3 (LGN și EN) vezi tabelul 3. 
Dimensiuni pentru filetul de reglare (dimensiunea G și t), vezi tabelul 4. 

 
 
Tabel 3: dimensiuni suplimentare pentru varianta NANA 3 
 
Dimensiuni 42 50 60 70 80 

LGN 190 230 210 250 290 210 250 290 230 270 310 250 290 330 400 

EN 100 140 100 140 180 100 140 180 100 140 180 100 140 180 250 

 
Dimensiuni 85 90 105 115 135 

LGN 260 300 340 410 300 340 410 320 360 430 380 450 520 

EN 100 140 180 250 140 180 250 140 180 250 180 250 250 

 
Dimensiuni 136 156 166 186 208 246 286 336 138 158 168 188 208 248 288 338 

LGN 
conform dorinței clientului 

EN 

 
 

 

! 
 

Dacă pentru cuplaj a fost creată o schiță dimensională, valorile introduse în aceasta trebuie 
respectate înainte de toate. 
Schița dimensională trebuie să fie pusă la dispoziția operatorului instalației. 
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Tabel 4: Dimensiuni ale filetului de reglare 
 
Dimensiuni 20 25 35 38 42 50 60 70 80 85 90 105 115 

G M5 M5 M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M12 

t 6 8 15 15 20 20 20 20 20 25 25 30 30 

Număr z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Dimensiuni 135 136 156 166 186 206 246 286 336 138 158 168 188 208 248 288 338 

G M20 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M24 

t conform dorinței clientului 

Număr z 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 
 
Tabel 5: Cuplu și turație 
 

Dimensiuni 20 25 35 38 42 50 60 70 80 85 

Cuplu [Nm] 

TKN 30 60 120 240 320 470 900 1300 1800 2600 

TKmax. 60 120 240 480 640 940 1800 2600 3600 5200 

TKW 15 30 60 120 160 235 450 650 900 1300 

turaţie max. n [1/min] 20400 16800 13900 12000 11000 9000 8200 7300 6300 5900 

 
Dimensiuni 90 105 115 135 136 156 166 186 206 246 

Cuplu [Nm] 

TKN 4600 5600 9900 13500 17500 25000 35000 42000 52500 90000 

TKmax. 9200 11200 19800 27000 35000 50000 70000 84000 105000 180000 

TKW 2300 2800 4950 6750 8750 12500 17500 21000 26250 45000 

turație max. n [1/min] 5400 5000 4300 3700 3800 3500 3300 3000 2800 2300 

 
Dimensiuni 286 336 138 158 168 188 208 248 288 338 

Cuplu [Nm] 

TKN 150000 210000 23000 33000 45000 56000 70000 120000 200000 280000 

TKmax. 300000 420000 46000 66000 90000 112000 140000 240000 400000 560000 

TKW 75000 105000 11500 16500 22500 28000 35000 60000 100000 140000 

turație max. n [1/min] 2000 1800 3800 3500 3300 3000 2800 2300 2000 1800 

 
 

 

Cuplajele RADEX
®
-N cu accesorii, care pot genera căldură, scântei şi descărcare statică (de 

ex. combinaţii cu tambururi/discuri de frână, sisteme de suprasarcină precum cuplaje de 
fricţiune, rotoare de ventilator etc.) nu sunt în primul rând admise pentru zona cu pericol de 
explozie. 
Trebuie să se realizeze un control separat. 

 
 
 
 

 

 
Citiți cu atenție acest manual de utilizare/de montare, înainte de a pune în funcțiune cuplajul. 
Aveți în vedere în special indicațiile privind siguranța! 
 

 

Cuplajul RADEX
®
-N este adecvat și autorizat pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie. 

Pentru utilizarea cuplajului în zonă cu pericol de explozie, aveți în vedere indicațiile și prescripțiile 
speciale, tehnice privind siguranța conform anexei A. 

 
Manualul de utilizare/de montare reprezintă parte integrantă a produsului. Păstrați-l cu grijă și în apropierea cu-
plajului. Dreptul de autor asupra acestui manual de utilizare/de montare aparține companiei KTR. 
 
 
 

1 Date tehnice 
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Avertisment cu privire la zonele cu 
pericol de explozie 

Acest simbol marchează indicații care pot contribui la 
evitarea vătămărilor corporale sau a vătămărilor corpora-
le grave care au ca urmare decesul, provocate de explo-
zii. 

 
 

STOP 

 

Avertisment cu privire la vătămări 
corporale 

Acest simbol marchează indicații care pot contribui la 
evitarea vătămărilor corporale sau a vătămărilor corpora-
le grave care au ca urmare decesul, provocate de explo-
zii. 

 
 

! 
 

Avertisment cu privire la deteriorări 
ale produsului 

Acest simbol marchează indicații care pot contribui la 
evitarea deteriorărilor materiale sau ale mașinii. 

 

 Indicații generale 
Acest simbol marchează indicații care pot contribui la 
evitarea rezultatelor sau stărilor nedorite. 

 

 

Avertisment cu privire la suprafețe 
fierbinți 

Acest simbol marchează indicații care pot contribui la 
evitarea arsurilor provocate de suprafețe fierbinți, care au 
ca urmare vătămări corporale ușoare sau grave. 

 
 

 
 

STOP 

 

La montarea, utilizarea și întreținerea cuplajului trebuie să se asigure că întregul lanț de 
transmisie este asigurat împotriva cuplării accidentale. Puteți fi rănit grav din cauza compo-
nentelor rotative. De aceea, citiți și respectați obligatoriu următoarele indicații privind sigu-
ranța. 

 Toate lucrările cu și la cuplaj trebuie realizate sub aspectul "Siguranța primează". 

 Deconectați agregatul de acționare, înainte de a realiza lucrări la cuplaj. 

 Asigurați agregatul de acționare împotriva cuplării accidentale, de ex. datorită montării plăcuțelor cu indicații în 
zona de conectare sau îndepărtați siguranța alimentării cu energie electrică. 

 Nu introduceți mâna în zona de lucru a cuplajului, dacă acesta funcționează. 

 Asigurați cuplajul împotriva atingerii accidentale. Montați dispozitive de protecție și capace corespunzătoare. 
 
 

 
Este permisă montarea, utilizarea și întreținerea cuplajului, dacă 

 manualul de utilizare/de montare a fost citit cu atenție și înțeles 

 aveți instruire de specialitate 

 ați fost autorizat în acest sens de compania dumneavoastră 

Cuplajul trebuie utilizat numai conform datelor tehnice (consultați capitolul 1). Nu sunt permise modificările 
constructive din proprie inițiativă ale cuplajului. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate de aici. 
În scopul dezvoltării ulterioare ne rezervăm dreptul modificărilor tehnice. 
Cuplajul RADEX

®
-N descris aici corespunde stadiului actual al tehnicii din momentul tipăririi acestui manual de 

utilizare/de montare. 
 
 
 
 

2 Indicații 

2.2 Simboluri de siguranţă şi informare 

2.3 Indicaţie generală privind pericolele 

2.4 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute 
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Pentru o funcționare fără defecțiuni, de durată, a cuplajului, acesta trebuie să fie așezat 
pentru cazul de utilizare conform prescripțiilor de așezare (conform DIN 740, partea 2) (vezi 
Catalogul Tehnologie de Acționare RADEX

®
-N). 

Respectați turația critică la variantele NANA 4 și NNW. 
În cazul modificării condițiilor de funcționare (putere, turație, modificări ale mașinii de acțio-
nare și de lucru) este obligatoriu necesar un control al așezării cuplajului. 
Vă rugăm să aveți în vedere că datele tehnice referitoare la cuplu, se referă exclusiv la pa-
chetul de lamele. Momentul transferabil al legăturii arbore-butuc trebuie verificat de către 
cumpărător și reprezintă responsabilitatea acestuia. 

 
În cazul transmisiilor periclitate de oscilațiile de torsiune (transmisii cu solicitare periodică a oscilațiilor de torsiune) 
este necesară realizarea unui calcul al oscilațiilor de torsiune, pentru o așezare sigură în funcționare. Transmisiile 
tipice periclitate de oscilațiile de torsiune sunt, de ex., transmisiile cu motoare diesel, pompele cu piston, com-
presoarele cu piston etc. La cerere, KTR efectuează așezarea cuplajului și calcularea oscilațiilor de torsiune. 
 
 

 
În sensul Directivei UE privind echipamentele tehnice 2006/42/UE, în cazul cuplajelor livrate de KTR, este vorba 
despre componente, nu despre mașini, resp. mașini incomplete. Prin urmare, KTR nu a emis nicio Declarație de 
încorporare. Informațiile cu privire la montarea sigură, punerea în funcțiune, precum și operarea sigură, trebuie 
luate în considerare în legătură cu respectarea indicațiilor de avertizare din acest manual de utilizare/de montare. 
 
 
 
 

 

 
Cuplajele sunt livrate în stare conservată și pot fi depozitate la loc acoperit și uscat, până la 6 - 9 luni. 
 

 

! 
 

Spațiile umede de depozitare sunt neadecvate. 
Trebuie să se asigure că nu se formează condens. Umiditatea relativă a aerului este cea mai 
favorabilă sub 65 %. 

 
 

 
 

! 
 

Pentru evitarea vătămărilor și a oricărui tip de deteriorări, utilizați întotdeauna mijlocul de 
transport și dispozitivele de ridicare adecvate. 

 
Cuplajele sunt ambalate diferit în funcție de dimensiune, număr și modalitatea de transport. Wenn nichts anderes 
vertraglich vereinbart wurde, richtet sich die Verpackung nach der internen Verpackungsverordnung der KTR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Indicații 

2.5 Aşezarea cuplajului 

2.6 Indicație pentru Directiva UE privind echipamentele tehnice 2006/42/UE 

3 Depozitare, transport și ambalare 

3.1 Depozitarea 

3.2 Transport și ambalare 
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Cuplajul este furnizat în general dezasamblat. Înainte de începerea montării, trebuie verificată integralitatea cu-
plajului. 
 
 

 

Componente RADEX®-N varianta NN 
 

Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 
Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 

1 2 Butuc cu flanșă 
1)

 5 v. tabelul 6 Bucșă de distanțare 

2 1 Pachet de lamele 6 v. tabelul 6 Şaibă suport 

3 - Piesă intermediară 7 v. tabelul 6 Piuliță cu cap hexagonal/de strângere 

4 v. tabelul 6 Şurub de reglare 8 2 Ştift filetat DIN EN ISO 4029 

1)
 La cerere, se poate executa ca butuc cu inel de strângere (legătură arbore-butuc de fricțiune) 

 

 

Fig. 11: RADEX
®
-N varianta NN 

 
 

Componente RADEX®-N varianta   NANA 1 până la 3   -   NENA1 și 2   -   NENE 1 
 

Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 
Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 

1 2 Butuc cu flanșă 
1)

 5 v. tabelul 6 Bucșă de distanțare 

2 2 Pachet de lamele 6 v. tabelul 6 Şaibă suport 

3 1 Piesă intermediară 7 v. tabelul 6 Piuliță cu cap hexagonal/de strângere 

4 v. tabelul 6 Şurub de reglare 8 2 Ştift filetat DIN EN ISO 4029 

1)
 La cerere, se poate executa ca butuc cu inel de strângere (legătură arbore-butuc de fricțiune) 

 

 

Fig. 12: la exemplul - RADEX
®
-N varianta NANA 1 (exemplu) 

 

4 Montarea 

4.1 Componentele cuplajului 
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Componente RADEX®-N varianta NNZ 
 

Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 
Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 

1 2 Butuc cu flanșă 
1)

 5 v. tabelul 6 Bucșă de distanțare 

2 2 Pachet de lamele 6 v. tabelul 6 Şaibă suport 

3 1 Piesă intermediară 7 v. tabelul 6 
Piuliță cu cap hexagonal/de strânge-
re 

4 v. tabelul 6 Şurub de reglare 8 2 Ştift filetat DIN EN ISO 4029 

1)
 La cerere, se poate executa ca butuc cu inel de strângere (legătură arbore-butuc de fricțiune) 

 

 

Fig. 13: RADEX
®
-N varianta NNZ 

 
 
 

Componente RADEX®-N varianta NANA 4 
 

Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 
Com-

ponentă 
Număr 
bucăți 

Denumire 

1 2 Butuc cu flanșă 
1)

 5 v. tabelul 6 Bucșă de distanțare 

2 2 Pachet de lamele 6 v. tabelul 6 Şaibă suport 

3 1 
Ţeavă intermediară cu 2 butuci 
cu flanșă spec. - sudată 

7 v. tabelul 6 Piuliță cu cap hexagonal/de strângere 

8 2 Ştift filetat DIN EN ISO 4029 

4 v. tabelul 6 Şurub de reglare    

1)
 La cerere, se poate executa ca butuc cu inel de strângere (legătură arbore-butuc de fricțiune) 

 

 

Fig. 14: RADEX
®
-N varianta NANA 4 

4 Montarea 

4.1 Componentele cuplajului 



 

RADEX®-N 
Manual de utilizare/de montare 

KTR-N 
Pagină: 
Versiune: 

47110 RO 
12 din 30 
23 

 

Respectați nota de protecție 
ISO 16016. 

Semnat: 17.05.2019 Shg Substitut pentru: KTR-N din 17.07.2018 

Verificat: 17.05.2019 Shg Înlocuit de:  

 

 

 

Componente RADEX®-N varianta NNZW 
 

Compo-
nentă 

Număr 
bucăți 

Denumire 
Com-

ponentă 
Număr 
bucăți 

Denumire 

1 4 Butuc cu flanșă 
1)

 5 v. tabelul 6 Bucșă de distanțare 

2 2 Pachet de lamele 6 v. tabelul 6 Şaibă suport 

3 1 
Ax intermediar cu 2 arcuri de 
reglare 

7 v. tabelul 6 Piuliță cu cap hexagonal/de strângere 

8 2 Ştift filetat DIN EN ISO 4029 

4 v. tabelul 6 Şurub de reglare    

1)
 La cerere, se poate executa ca butuc cu inel de strângere (legătură arbore-butuc de fricțiune) 

 

 

Fig. 15: RADEX
®
-N varianta NNW 

 
 
 
Tabel 6: Numărul pieselor individuale 

Dimensiuni 20 25 35 38 42 50 60 70 80 85 

Şurub de reglare (poz. 4) 
1)

 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 

Bucșă de distanțare (poz. 5) 
1)

 4 4 4 4 4 4 6 6 - - 

Şaibă suport (poz. 6) 
1) 2)

 - - - - - - - - 6 6 

Piuliță cu cap hexagonal/de strân-
gere (poz. 7) 

1)
 

4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 

 

Dimensiuni 90 105 115 135 136 156 166 186 206 246 

Şurub de reglare (poz. 4) 
1)

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Bucșă de distanțare (poz. 5) 
1)

 - - - - - - - - - - 

Şaibă suport (poz. 6) 
1) 2)

 6 6 6 6 - 6 - - - - 

Piuliță cu cap hexagonal/de strân-
gere (poz. 7) 

1)
 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Dimensiuni 286 336 138 158 168 188 208 248 288 338 

Şurub de reglare (poz. 4) 
1)

 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 

Bucșă de distanțare (poz. 5) 
1)

 - - - - - - - - - - 

Şaibă suport (poz. 6) 
1) 2)

 - - - 8 - - - - - - 

Piuliță cu cap hexagonal/de strân-
gere (poz. 7) 

1)
 

6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 

1)
 Număr per pachet de lamele 

2)
 la șaibă suport dimensiunea 156 și 158 sub capul de șurub 

 
 
 
 

4 Montarea 

4.1 Componentele cuplajului 
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STOP 

 

Diametrul maxim admis al alezajului d (vezi tabelul 
1 și 2 din capitolul 1 - Date tehnice) nu trebuie 
depășit. Nerespectarea acestor valori poate rupe 
cuplajul. Există pericol de moarte datorită pieselor 
rupte proiectate în exterior. 
 

 

Fig. 16: Exactitatea rulării radiale și axiale 

 La fabricarea alezajului butucilor cu flanșă de către client, trebuie 
respectată exactitatea funcționării radiale și axiale (vezi fig. 16). 

 Respectați obligatoriu valorile pentru Ø dmax. 

 Aliniați cu grijă butucii cu flanșă în momentul aplicării alezării fina-
le. 

  Prevedeți un șurub de blocare conform DIN EN ISO 4029 cu vârf 
cu con interior sau un disc final pentru asigurarea axială a butuci-
lor cu flanșă. 

 
 

 

! 
 

Cumpărătorul poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate prelucrările realizate ulterior 
la piesele cuplajului și piesele de schimb negăurite/prealezate, precum și gata prelucrate. 
Pretențiile de garanție, care rezultă din recondiționarea executată în mod insuficient, nu 
sunt preluate de KTR. 

 

 

KTR livrează numai piese de cuplaj și piese de schimb negăurite/prealezate, la dorința ex-
plicită a clientului. Aceste piese sunt marcate suplimentar cu simbolul 

 

. 

 
 
 
Tabel 7: Şuruburi de blocare DIN EN ISO 4029 

Dimensiuni 20 25 35 38 42 50 60 70 80 85 90 105 115 

G M5 M5 M6 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M12 

t 6 8 15 15 20 20 20 20 20 25 25 30 30 

Număr z 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cuplu de strângere 
TA [Nm] 

2 2 4,8 4,8 10 10 10 17 17 17 40 40 40 

 
Dimensiuni 135 136 156 166 186 206 246 286 336 138 158 168 188 208 248 288 338 

G M20 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M24 

t conform dorinței clientului 

Număr z 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cuplu de strângere 
TA [Nm] 

140 40 40 80 80 80 140 140 240 40 40 80 80 80 140 140 240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Montarea 

4.2 Indicaţie pentru alezarea finală 
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Înainte de montare, recomandăm verificarea stabilității alezajelor, arborelui, canelurii și ar-
curilor de reglare. 

 

 

Prin încălzirea ușoară a butucilor cu flanșă (cca. 80 °C) este posibilă o strângere mai facilă 
pe axe. 

 

 

Aveți în vedere pericolul de aprindere în zonele cu pericol de explozie! 

 
 

STOP 

 

Atingerea butucilor încălziți cauzează arsuri. 
Purtați mănuși de protecție. 

 
 

! 
 

În cazul montării, trebuie avut în vedere că se respectă dimensiunea E (vezi tabelul 1 și 2), 
pentru ca piesele cuplajului să nu se atingă între ele în timpul utilizării. 
În cazul nerespectării, cuplajul poate fi deteriorat. 

 
Pentru alinierea axială a cuplajului, dimensiunea E (vezi tabelul 1 şi 2) este decisivă. Pentru a regla dimensiunea 
E corectă, procedaţi în felul următor: 
 

 Împingeți butucii cu flanșă pe axele părții de acționare și părții conduse. 

 Părțile interioare ale butucilor cu flanșă trebuie închise înecat cu părțile frontale ale axelor (vezi fig. 17). 

 Aliniați agregatele în direcție axială, până se obține dimensiunea E (vezi tabelul 1, resp. 2). 

 Asigurați butucii cu flanșă prin strângerea știfturilor filetate DIN EN ISO 4029 cu vârf cu con interior (vezi tabe-
lul 7). 

 

 

La utilizare în zona cu pericol de explozie, știfturile filetate pentru fixarea butucilor, precum 
și toate îmbinările cu șuruburi trebuie să fie asigurate suplimentar împotriva autodesfacerii, 
de ex. lipirea cu Loctite (fixare medie). 

 

 

Fig. 17: Montajul butucilor cu flanșă 

 

Demontarea: 
 

 

STOP 

 

Datorită pieselor transmisiei care pot cădea, se poate cauza accidentarea persoanelor sau 
deteriorarea mașinii. 
Asigurați piesele transmisiei în momentul demontării. 

 

 Slăbiți știftul filetat din butuc și desfaceți cu 2 - 3 spire de filet. 

 Scoateți butucul de pe ax. 
 

4 Montarea 

4.3 Montarea butucilor cu flanșă 
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! 
 

Arborii (în special, arborii tubulari) trebuie să fie executați în privința rezistenței și a dimen-
siunilor, astfel încât să fie dată o siguranță suficientă împotriva deformării plastice (eventual 
consultați-vă cu firma KTR). 

 

 
Înainte de montare, recomandăm verificarea stabilității alezajelor și arborilor. 

 
 

! 
 

În cazul montării, trebuie avut în vedere că se respectă dimensiunea E (vezi tabelul 1 și 2), 
pentru ca piesele cuplajului să nu se atingă între ele în timpul utilizării. 
În cazul nerespectării, cuplajul poate fi deteriorat. 

 
 
Pentru alinierea axială a cuplajului, dimensiunea E (vezi tabelul 1 și 2) este decisivă. Pentru a regla dimensiunea 
E corectă, procedați în felul următor: 
 

 Curățați și gresați alezajele butucilor și apoi ungeți cu un strat de ulei de joasă vâscozitate (de ex. Castrol 4 în 
1 sau Klüber Quietsch-Ex). 

 
 

! 
 

Nu este permisă utilizarea uleiurilor și unsorilor cu aditivi de disulfură de molibden sau a 
altor aditivi de înaltă presiune, precum și paste de unsoare de lubrifiere. 

 

 Nu desfaceți șuruburile de strângere și trageți puțin inelul de strângere de pe butuc, astfel încât inelul de 
strângere să stea stea slăbit pe acesta. 

 Împingeți butucii cu inel de strângere pe axele părții de acționare și părții conduse. 

 Părțile interioare ale butucilor de strângere trebuie închise la același nivel cu părțile frontale ale axelor (vezi 
fig. 18). 

 Aliniați agregatele în direcție axială, până se obține dimensiunea E (vezi tabelul 1, resp. 2). 

 Strângeți concomitent șuruburile de strângere în cruce, mai întâi cu 1/3 și apoi cu 2/3 din întregul moment de 
strângere (vezi tabelul 8). Apoi strângeți șuruburile de strângere în cruce cu moment întreg de strângere. Pro-
cedeul se va repeta, până când momentul de strângere există la toate șuruburile. 

 
 

 

Figura 18: Montarea butucilor cu inel de strângere 

 
 
 
 

4 Montarea 

4.4 Montarea/demontarea butucilor cu inel de strângere 
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Tabel 8: Cuplurile de strângere ale șuruburilor de strângere 

Dimensiuni 35 38 42 50 60 70 80 85 90 105 115 135 

Şuruburi de strân-
gere 

M5 M6 M6 M8 M8 M8 M10 M12 M12 M12 M12 M16 

Cuplu de strângere 
TA [Nm] 

8,5 14 14 35 35 35 69 120 120 120 120 295 

 
 

! 
 

După punerea în funcțiune a cuplajului, momentele de strângere ale șuruburilor trebuie con-
trolate la intervale uzuale de întreținere. 

 

 

La utilizare în zona cu pericol de explozie, știfturile filetate pentru fixarea butucilor, precum 
și toate îmbinările cu șuruburi trebuie să fie asigurate suplimentar împotriva autodesfacerii, 
de ex. lipirea cu Loctite (fixare medie). 

 
 
 

Demontarea: 
 

 

STOP 

 

Datorită pieselor transmisiei care pot cădea, se poate cauza accidentarea persoanelor sau 
deteriorarea mașinii. 
Asigurați piesele transmisiei în momentul demontării. 

 

 Desfaceți șuruburile de tensionare concomitent în ordine. Fiecare șurub poate fi desfăcut per tură numai o 
jumătate de rotație. Scoateți în afară prin răsucire toate șuruburile de strângere cu 3 - 4 pasuri de filet. 

 Îndepărtați șuruburile care se află lângă găurile filetate de extracție și înșurubați-le în găurile filetate de 
extracție prevăzute. 

 Prin strângerea uniformă, treptată, în cruce a șuruburilor în găurile filetate de extracție, inelul de strângere se 
desface. 

 

  

Figura 19: Demontarea butucului cu inel de strângere var. 6.0 Figura 20: Demontarea butucului cu inel de strângere var. 6.5 

 

 Înainte de remontare, curățați și gresați alezajele butucilor și arborii și apoi ungeți cu un strat de ulei de joasă 
vâscozitate (de ex. Castrol 4 in 1 sau Klüber Quietsch-Ex). Același lucru se aplică pentru suprafețele conice 
ale butucului cu inel de strângere și ale inelului de strângere. 

 
 

! 
 

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate influența funcția butucului cu inel de strângere. 

 
 
 
 

4 Montarea 

4.4 Montarea/demontarea butucilor cu inel de strângere 
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În cazul transportării cuplajului cu siguranță pentru transport (opțio-
nal) trebuie respectate următoarele aspecte: 
 

 
Fig. 21: Siguranță de transport 

 

! 
 

Bucșele de distanțare (oțel) trebuie îndepărtate 
pentru montarea ulterioară și pentru operare (fig. 
21). 

 

 Demontați șuruburile de transport și bucșele de distanțare. 

 
 
În cazul livrării cuplajului cu limitator de joc axial (opțional) trebuie 
respectate următoarele aspecte: 

 Înainte de montarea piesei intermediare, îndepărtați șuruburile și 
axele limitatorului de joc axial. 

 După montarea completă a piesei intermediare, montați din nou 
șuruburile și bucșele limitatorului de joc axial (fig. 22). Respectați 
jocul axial S conform fișei de dimensiuni. 

 Securizați șuruburile împotriva desfacerii cu ajutorul unui adeziv 
puternic (de ex., omniFIT 230 M sau Loctite 2701). 

 
Fig. 22: Limitator de joc axial 

 
 

 

! 
 

Trebuie să se acorde atenție ca un limitator de joc axial cu două bucșe din material plastic 
per șurub să fie instalat sau o siguranță de transport cu o bucșă din oțel per șurub (consul-
tați fig. 21 și 22). 

 
 
 
Marcarea pentru echilibrare 

 În cazul montării piesei intermediare, trebuie să se acorde atenție direcției corecte a marcajului pentru echi-
librare. Marcajul pentru echilibrare X al butucului trebuie să fie orientat, de ex., coaxial față de marcajul pentru 
echilibrare X al piesei intermediare (consultați fig. 23). 

 

 

Fig. 23: Orientarea piesei intermediare 

 
 
 
 
 

4 Montarea 

4.5. Indicații generale cu privire la montarea piesei intermediare 
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Pentru alinierea verticală a cuplajului, dimensiunea E este esențială (consultați tabelul 1 și 2). Pentru a regla di-
mensiunea E corectă, procedați în felul următor: 
 

 Împingeți butucii cu flanșă pe axele părții de acționare și părții conduse. Aici trebuie să se acorde atenție fap-
tului că butucul cu flanșă cu disc se află sub suportul inferior (consultați fig. 24 și, alternativ, 25). 

 Partea interioară a butucului cu flanșă superior, resp. suprafața de centrare a butucului cu flanșă superior tre-
buie să fie închis solid cu părțile frontale ale axelor (vezi fig. 24 și, alternativ 25). 

 Aliniați agregatele în direcție verticală, până se obține dimensiunea E (vezi tabelul 1, resp. 2). 

 Asigurați butucii cu flanșă prin strângerea știfturilor filetate DIN EN ISO 4029 cu vârf cu con interior (vezi tabe-
lul 7). 

 

 
În cazul montării unei piese intermediare, asigurați-vă că butucul cu flanșă cu disc se 
regăsește sub suportul vertical. 

 

 

La utilizare în zona cu pericol de explozie, știfturile filetate pentru fixarea butucilor, precum 
și toate îmbinările cu șuruburi trebuie să fie asigurate suplimentar împotriva autodesfacerii, 
de ex. lipirea cu Loctite (fixare medie). 

 
 

  

Fig. 24: Montare verticală (montaj preferat) Fig. 25: Montare verticală (alternativ) 

 
 

Demontarea: 
 

 

STOP 

 

Datorită pieselor transmisiei care pot cădea, se poate cauza accidentarea persoanelor sau 
deteriorarea mașinii. 
Asigurați piesele transmisiei în momentul demontării. 

 

 Slăbiți știftul filetat din butuc și desfaceți cu 2 - 3 spire de filet. 

 Scoateți butucul de pe ax. 
 

4 Montarea 

4.6. Montarea/demontarea verticală 
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! 
 

La montare, trebuie avut în vedere ca pachetul de lamele să fie montat fără tensionare în 
direcție axială. În cazul nerespectării, cuplajul poate fi deteriorat. 

 

 Curățați și gresați suprafețele de contact ale îmbinărilor filetate de la butucul cu flanșă, de la pachetul de lame-
le și piesa intermediară. 

 Introduceți pachetele de lamele și piesa intermediară (vezi figura 26, respectiv 27). La varianta NN conform 1 
pachet de lamele (piesa intermediară nu se aplică). 

 Înșurubați piesele mai întâi manual, montând alternativ șuruburile de adaptare (vezi fig. 26, respectiv 27). 

 Strângeți în ordine piulițele cu cap hexagonal și în mai multe ture până la momentele de strângere indicate în 
tabelul 11. Asigurați șurubul de adaptare împotriva răsucirii. 

 

 
 

Pachet de lamele 

 

Fig. 26: Montarea pachetelor de lamele RADEX
®
-N dimen. 20 - 70 

 

 
 

Pachet de lamele 
 

Fig. 27: Montarea pachetelor de lamele RADEX
®
-N dimen. 80 - 135 

 
Tabel 9: 

Dimensiuni 20 25 35 38 42 50 60 70 80 85 90 105 115 135 

Ø cerc al 
centrelor găuri-

lor D1 
44 53 67 75 85 100 112 128 148 158 170 185 214 240 

 

Demontarea: 
 

 

STOP 

 

Datorită pieselor transmisiei care pot cădea, se poate cauza accidentarea persoanelor sau 
deteriorarea mașinii. 
Asigurați piesele transmisiei în momentul demontării. 

 

 Desfaceți piulițele hexagonale și îndepărtațile cu șuruburile de adaptare și cu discurile. 

 Îndepărtați pachetele de lamele. 
 

4 Montarea 

4.7 Montare/Demontare a pachetelor de lamele, RADEX®-N, dimensiuni 20 - 135 
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La montare, trebuie avut în vedere ca pachetul de lamele să fie montat fără tensionare în 
direcție axială. În cazul nerespectării, cuplajul poate fi deteriorat. 

 

 Curățați și gresați suprafețele de contact ale îmbinărilor filetate de la butucul cu flanșă, de la pachetul de lame-
le și piesa intermediară, precum și curățați și gresați filetul piuliței de strângere și al șurubului de adaptare. 

 Introduceți pachetele de lamele și piesa intermediară (vezi figura 28). La varianta NN conform 1 pachet de 
lamele (piesa intermediară nu se aplică). 

 Înșurubați piesele mai întâi manual, montând alternativ șuruburile de adaptare (vezi fig. 28). În cazul dimen-
siunilor 156 și 158, utilizați șaibe de suport sub capul șurubului. 

 Este interzisă plasarea șuruburilor de presiune în piulița de strângere pe partea presiunii (vezi fig. 29). 
 

 

! 
 

Toate componentele trebuie să fie dispuse unele peste altele fără fantă. 

 

 După aceea, răsuciți piulițele de strângere înapoi, astfel încât să existe o fantă de cca. 1 - 2 mm (vezi fig. 29). 

 Strângeți manual șuruburile de presare marcate în fig. 31. 

 Strângeți aceste șuruburi (vezi fig. 31) cu o jumătate de cuplu de strângere conform tabelului 11 și, în final, 
strângeți cu un cuplu complet conform tabelului 11. 

 Strângeți acum toate șuruburile de presiune în ordine și în mai multe etape, până când toate șuruburile prezin-
tă un cuplu complet de strângere (fig. 32). 

 
 

! 
 

Şuruburile de presiune nu trebuie să fie dispuse la același nivel cu suprafața de conectare 
(fig. 30). 

 

 Montați toate șuruburile de strângere conform procedurii. 
 
 

 
 

Pachet de lamele 

 

Fig. 28: Montarea pachetelor de lamele RADEX
®
-N dimen. 136 - 336 și 138 - 338 

 
 

  

Fig. 29 Fig. 30 

 

4 Montarea 

4.8 Montarea/Demontarea pachetelor de lamele, RADEX®-N, dimensiuni 136 - 336 și 138 - 338 
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8 foi 9 foi 10 foi 11 foi 

Fig. 31: Strângerea șuruburilor de presiune 

 

 
 

 
 

8 foi 9 foi 10 foi 11 foi 

Fig. 32: Strângerea șuruburilor de presiune (în ordine) 

 
 
Tabel 10: 

Dimensiuni 136 / 138 156 / 158 166 / 168 186 / 188 206 / 208 246 / 248 286 / 288 336 / 338 

Ø cerc al 
centrelor găurilor 

D1 
240 260 290 320 350 410 480 550 

 
 
 

Demontarea: 
 

 

STOP 

 

Datorită pieselor transmisiei care pot cădea, se poate cauza accidentarea persoanelor sau 
deteriorarea mașinii. 
Asigurați piesele transmisiei în momentul demontării. 

 

 Slăbiți șuruburile de presiune ale piulițelor de strângere, în mai multe etape cu câte o rotație, până când 
șuruburile sunt fără presiune. 

 
 

! 
 

În niciun caz nu descărcați și nu scoateți în afară complet prin răsucire șuruburile individua-
le de presiune. 

 

 Desfaceți în jos piulițele de strângere și îndepărtați șaibele. 

 Îndepărtați pachetele de lamele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Montarea 

4.8 Montarea/Demontarea pachetelor de lamele, RADEX®-N, dimensiuni 136 - 336 și 138 - 338 
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Tabel 11: Moment de strângere a legăturilor cu șuruburi la pachetul de lamele 

Dimensiuni 20 25 35 38 42 50 60 

Dimensiune G1 [mm] M5 M6 M6 M8 M8 M10 M8 

Cuplu de strângere TA [Nm] 8,5 14 14 35 35 69 33 
 

Dimensiuni 70 80 85 90 105 115 135 

Dimensiune G1 [mm] M10 M10 M12 M16 M16 M20 M24 

Cuplu de strângere TA [Nm] 65 65 115 280 280 550 900 
 

Dimensiuni 
136 / 
138 

156 / 
158 

166 / 
168 

186 / 
188 

206 / 
208 

246 / 
248 

286 / 288 336 / 338 

Dimensiune G1 [mm] M24 M27 M27 M27 M30 M36 M42 M48 

Dimensiune G2 [mm] 8 x M8 9 x M8 9 x M8 9 x M8 8 x M10 8 x M12 10 x M12 11 x M12 

Şurub de presiune G2 
Moment de strângere TA 

[Nm] 
30 30 30 30 60 105 105 105 

 
 

! 
 

După punerea în funcțiune a cuplajului, momentul de strângere al legăturilor cu șuruburi și 
uzura inelului elastomer trebuie controlat la intervale uzuale de întreținere. 

 
 

 
Valorile de deplasare menționate în tabelul 12 oferă siguranță, pentru a compensa influențele exterioare ca de ex. 
dilatările cauzate de căldură sau tasările fundației. 
 

 

! 
 

 

Pentru a asigura o durată de viață lungă a cuplajului și pentru a evita pericolele la utilizarea 
în zone cu pericol de explozie, capetele de arbore trebuie să fie aliniate cu precizie. 
Respectați obligatoriu valorile indicate de deplasare (vezi tabelul 12). Dacă se depășesc 
valorile, cuplajul se deteriorează. 
Cu cât mai exact este aliniat cuplajul, cu atât mai îndelungată este durata sa de viață. 
La utilizarea în zonă cu pericol de explozie, pentru grupa de explozie IIC (marcaj 
II 2GD c IIC T X) sunt admise numai valorile de deplasare la jumătate (vezi tabelul 12). 

 
Ţineți cont: 

 Valorile de deplasare indicate în tabelul 12 sunt valorile maxime, care nu trebuie să apară simultan. În cazul 
excentricității radiale, axiale și unghiulare, aceste valori trebuie reduse (vezi fig. 34). 

 Controlați cu ajutorul ceasului de măsură, riglei sau calibrului, dacă s-au respectat valorile admise de deplasa-
re din tabelul 12. 

 

   

Deplasările unghiulare Deplasările radiale Deplasările axiale 

Fig. 33: Deplasări 

 
 

4 Montarea 

4.9 Moment de strângere a legăturilor cu şuruburi la pachetul de lamele 

4.10 Deplasări - Alinierea cuplajelor 
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Exemple pentru combinații de deplasări 
indicate în fig. 34: 
 
Exemplul 1: 

Kr = 10% 

Kw = 80% 

Ka = 10% 
 
Exemplul 2: 

Kr = 30% 

Kw = 30% 

Ka = 40% 

 
 

Figura 34: Combinații 
de deplasare 

 
Ktotal = Ka + Kr + Kw  100 % 

 
 
Tabel 12: Valori de deplasare 

Dimensiuni 

Varianta NN 

Ka [mm], 

(axial) 

Varianta 
NANA1/NANA2 

Ka [mm], (axial) 

Varianta NN 

Kr [mm], 

(radial) 

Varianta NANA1 

Kr [mm], (radial) 

Varianta NANA2 

Kr [mm], (radial) 

Varianta 
NN/NANA1/NANA2 

Kw [°], (unghi) 
1)

 

20 0,60 1,2 - 1,0 0,2 1,0 

25 0,80 1,6 - 1,0 0,2 1,0 

35 1,00 2,0 - 1,1 0,3 1,0 

38 1,20 2,4 - 1,2 0,3 1,0 

42 1,40 2,8 - 1,2 0,4 1,0 

50 1,60 3,2 - 1,5 0,4 1,0 

60 1,00 2,0 - 1,5 0,8 1,0 

70 1,10 2,2 - 1,8 1,0 1,0 

80 1,30 2,6 - 2,1 1,2 1,0 

85 1,30 2,6 - 2,2 1,2 1,0 

90 1,00 2,0 - 2,2 1,1 1,0 

105 1,20 2,4 - 2,4 1,4 1,0 

115 1,40 2,8 - 2,5 1,5 1,0 

135 1,75 3,5 - 3,8 - 1,0 

136 1,85 3,7 - 


K

r 
=

 t
a
n


K
w
 x

 (
E

2
 -

 E
1
) 


K

r 
=

 t
a
n


K
w
 x

 (
E

3
 -

 E
1
) 

0,7 

156 2,10 4,2 - 0,7 

166 2,25 4,5 - 0,7 

186 2,40 4,8 - 0,7 

206 2,60 5,2 - 0,7 

246 3,00 6,0 - 0,7 

286 3,35 6,7 - 0,7 

336 3,75 7,5 - 0,7 

138 1,30 2,6 - 0,5 

158 1,40 2,8 - 0,5 

168 1,50 3,0 - 0,5 

188 1,60 3,2 - 0,5 

208 1,75 3,5 - 0,5 

248 2,00 4,0 - 0,5 

288 2,25 4,5 - 0,5 

338 2,50 5,0 - 0,5 

1) per pachet de lamele 

 
 
 
 
 
 

4 Montarea 

4.10 Alinierea deplasărilor cuplajelor 
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Înainte de punerea în funcțiune a cuplajului, verificați strângerea știfturilor filetate din butucii cu flanșă, controlați 
alinierea și dimensiunea distanței E și eventual corectați, precum și verificați toate legăturile cu șuruburi - în 
funcție de varianta cuplajului - la cuplurile de strângere prescrise. 
 

 

La utilizare în zona cu pericol de explozie, știfturile filetate pentru fixarea butucilor cu flanșă, 
precum și toate îmbinările cu șuruburi trebuie să fie asigurate suplimentar împotriva auto-
desfacerii, de ex. lipirea cu Loctite (fixare medie). 

 
Apoi trebuie aplicată protecția cuplajului împotriva atingerii accidentale. Conform standardului DIN EN ISO 12100 
(Siguranța mașinilor) și Directivei 2014/14/UE, acest lucru este necesar și trebuie să protejeze împotriva 

 accesului cu degetul mic sau 

 prăbușirii corpurilor străine solide. 
 
În capac pot fi prevăzute orificii pentru disiparea căldurii, care este necesară. Aceste orificii trebuie poziționate 
conform standardului DIN EN ISO 13857. 
Capacul trebuie să fie conductibil electric și să fie inclus în compensarea de potențial. Ca element de legătură 
între pompă și motorul electric sunt admiși suportul pompei din aluminiu (cotă magneziu sub 7,5 %) și inele amor-
tizoare (NBR). Scoaterea capacului este permisă numai în stare oprită. 
 

 

La utilizarea cuplajelor în zonele cu pericol de explozie a prafului, precum și în amplasamen-
tele de minerit, utilizatorul trebuie să acorde atenție ca între capac și cuplaj să nu se acu-
muleze praf în cantitate periculoasă. Cuplajul nu trebuie să funcționeze într-o umplutură de 
praf. 
 
Pentru capacele cu orificii neobturate în partea superioară, nu trebuie să se utilizeze metale 
ușoare (pe cât posibil din oțel inoxidabil) la utilizarea cuplajelor ca aparate ale grupei de 
aparate II. 
La utilizarea cuplajelor în amplasamentele de minerit (grupa de aparate I M2), capacul nu 
trebuie să fie fabricat din metal ușor, acesta trebuie să poată rezista în plus celor mai înalte 
solicitări mecanice ca la utilizarea ca aparate ale grupei de aparate II. 

 
 
În timpul funcționării cuplajului acordați atenție 

 zgomotelor de rulare modificate 

 vibrațiilor care apar. 
 

 

! 
 

Dacă în timpul funcționării cuplajului se constată neregularități, unitatea de acționare trebu-
ie deconectată imediat. Cauza defecțiunii trebuie stabilită pe baza tabelului „Erori în 
funcționare“ și, dacă este posibil, trebuie remediată conform propunerilor. Posibilele erori 
indicate pot fi doar puncte de referință. Pentru o căutare a erorilor trebuie luați în calcul toți 
factorii de funcționare și componentele mașinii. 

 
 
Acoperirea cuplajului: 

 

Dacă se utilizează cuplaje acoperite (grunduire, straturi de vopsea, ...) în zona cu pericol de 
explozie, atunci trebuie respectată cerința privind conductibilitatea și grosimea stratului. La 
aplicările vopselei până la 200 μm nu trebuie să se aștepte nicio descărcare electrostatică. 
Aplicările multiple de grosimi ale straturilor de peste 200 μm pentru grupa de explozie IIC nu 
sunt admise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Punerea în funcţiune 
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Erorile indicate în cele ce urmează pot duce la o utilizare inadecvată a cuplajului RADEX

®
-N. În afară de indicații-

le făcute trebuie să se ia în considerare aceste instrucțiuni de utilizare și de montare pentru a evita aceste erori. 
Erorile indicate pot fi doar puncte de referință pentru căutarea erorilor. La căutarea erorilor trebuie să se includă 
în general componentele învecinate. 
 

 

Prin utilizarea neregulamentară cuplajul poate deveni o sursă de aprindere. 
Directiva UE 2014/34/UE solicită precauție deosebită din partea producătorului și 
utilizatorului. 

 
Defecțiuni generale ca urmare a utilizării inadecvate: 

 Date importante pentru configurarea cuplajului nu au fost înmânate. 

 Calcularea legăturii arbore-butuc a fost desconsiderată. 

 Părțile cuplajului cu daune cauzate în timpul transportului se montează. 

 La așezarea la cald a butucilor se depășește temperatura admisă. 

 Ajustajele părților care trebuie montate nu sunt adaptate unul la celălalt. 

 Cuplurile de strângere sunt sub/peste valoarea limită de referință. 

 Componentele sunt inversate/asamblate nepermis. 

 În cuplaj se introduce un pachet de lamele fals, respectiv nu se introduce niciun pachet de lamele. 

 Nu se utilizează componente KTR originale (componente străine). 

 : Cuplajul utilizat/protecția cuplajului utilizată nu sunt adecvate pentru utilizarea în zone cu pericol de ex-
plozie, resp. nu în sensul Directivei UE 2014/34/UE. 

 Nu se respectă intervalele de întreținere. 
 

Defecțiuni Cauze 
Instrucțiuni referitoare la 

pericole pentru zonele 
cu pericol de explozie 

Remediere 

Modificarea zgomo-
telor în funcționare 

și/sau vibrațiilor care 
apar 

Eroare de aliniere niciun 

1) Scoateți instalația din funcțiune 
2) Remediaţi cauza erorii de aliniere (de ex. 

şuruburi ale fundaţiei slăbite, ruperea fixării 
motorului, alungirea termică a componen-
telor instalaţiei, modificarea dimensiunii de 
montare E a cuplajului) 

3) Verificarea uzurii, vezi la punctul Controlul 

Şuruburile de adaptare 
slăbite, micro-

fricțiunea redusă de 
sub capul șurubului și 

de la pachetul de 
lamele din oțel 

Pericol de aprindere prin 
formarea de scântei 

1) Scoateți instalația din funcțiune 
2) Verificați componentele cuplajului, înlocuiți-

le pe cele deteriorate 
3) Strângeți șuruburile de adaptare la mo-

mentul de strângere prescris 
4) Verificați alinierea, eventual corectați-o 

Şuruburi pentru asigu-
rare axială a butucilor 
cu flanșă desfăcute 

niciun 

1) Scoateți instalația din funcțiune 
2) Verificarea alinierii cuplajului 
3) Strângeți șuruburile pentru asigurarea butu-

cilor cu flanșă și asigurați împotriva slăbirii 
automate 

4) Verificarea uzurii, vezi la punctul Controlul 

Ruperea pachetului 
de lamele din oțel 

Ruperea pachetului de 
lamele din oțel prin 

energia de im-
pact/suprasarcină 

Pericol de aprindere prin 
formarea de scântei 

1) Scoateți instalația din funcțiune 
2) Demontați cuplajul, îndepărtați resturile 

pachetelor de lamele din oțel 
3) Verificați componentele cuplajului, înlocuiți-

le pe cele deteriorate 
4) Introduceți pachetele de lamele din oțel, 

montați părțile cuplajului 
5) Stabiliți cauza suprasarcinii 

Parametrii de funcțio-
nare nu corespund 

puterii cuplajului 

1) Scoateți instalația din funcțiune 
2) Verificați parametrii de funcționare, selectați 

un cuplaj mai mare (respectați spațiul de 
montare) 

3) Montați noua dimensiune de cuplaj 
4) Verificați alinierea 

 

6 Disfuncţionalităţi, cauze şi remediere 
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Defecțiuni Cauze 
Instrucțiuni referitoare la 

pericole pentru zonele 
cu pericol de explozie 

Remediere 

Ruperea pachetului 
de lamele din oțel 

Eroare de operare a 
unității instalației 

Pericol de aprindere prin 
formarea de scântei 

1) Scoateți instalația din funcțiune 
2) Demontați cuplajul, îndepărtați resturile 

pachetelor de lamele din oțel 
3) Verificați componentele cuplajului, înlocuiți-

le pe cele deteriorate 
4) Introduceți pachetele de lamele din oțel, 

montați părțile cuplajului 
5) Instruiți și școlarizați personalul de operare 

Fisuri/ruperea pache-
telor de lamele din 
oțel/șuruburilor de 

fixare 

Oscilații ale acționării 

1) Scoateți instalația din funcțiune 
2) Demontați cuplajul, îndepărtați resturile 

pachetelor de lamele din oțel 
3) Verificați componentele cuplajului, înlocuiți-

le pe cele deteriorate 
4) Introduceți pachetele de lamele din oțel, 

montați părțile cuplajului 
5) Verificați alinierea, eventual corectați-o 
6) Stabilirea cauzei oscilațiilor 

 

 

În cazul utilizării cu pachet de lamele defect (consultați capitolul 10.1) și contactului ulterior 
al componentelor metalice, nu se asigură o funcționare regulamentară în sensul protecției 
împotriva exploziilor, resp. în sensul Directivei UE 2014/34/UE. 

 
 

 

 
În interesul mediului înconjurător, produsele noastre sunt conforme cu Regulamentul CE 1907/2006 (REACH). 
Conform listei REACH SVHC, nu sunt utilizate substanțe cu o concentrație nepermisă. 
 

 
În interesul protecției mediului înconjurător, eliminați la deșeuri ambalajele, resp. produsul la finalul perioadei de 
utilizare, conform prevederilor, resp. directivelor în vigoare aplicabile. 
Toate componentele cuplajelor sunt construite din metal. Fiecare parte componentă din metal trebuie curățată și 
eliminată la deșeurile metalice. 
 
 

 
În cazul RADEX

®
-N, este vorba despre un cuplaj care necesită puțină întreținere. Vă recomandăm efectuați cel 

puțin o dată pe an un control vizual al cuplajului. În acest caz, trebuie acordată o atenție specială asupra stării 
pachetului de lamele, direcției și îmbinării filetate a cuplajului. 
 

 Deoarece lagărul elastic al mașinii, din sistemul de funcționare și de producție, se orientează în funcție de 
timpul progresiv de încărcare, alinierea cuplajului trebuie verificată, eventual acesta trebuie aliniat din nou. 

 Dacă anumite lamele sunt rupte, trebuie înlocuit întreg pachetul de lamele al cuplajului. Componentele cu-
plajului trebuie verificate împotriva deteriorărilor. 

 Îmbinările filetate trebuie supuse unui control vizual. 
 

 

! 
 

După punerea în funcțiune a cuplajului, momentele de strângere ale șuruburilor pachetelor 
de lamele trebuie verificate la intervale uzuale de întreținere. 

 

 

În cazul utilizării în zone cu pericole explozive, trebuie luat în considerare capitolul 10.2 In-
tervale de control pentru cuplaje în zonele . 

 

6 Disfuncționalități, cauze și remediere 

7 Mediul înconjurător și eliminarea la deșeuri 

7.1 Mediul înconjurător 

7.2 Eliminarea la deșeuri 

8 Întreținere și mentenanță 
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O rezervă a pieselor de schimb importante la locul de utilizare reprezintă o premisă de bază, pentru a garanta 
starea de pregătire a cuplajului. 
 
Adresele de contact ale partenerilor KTR pentru piese de schimb/comenzi se găsesc pe pagina de internet a KTR 
la www.ktr.com. 
 

 
În cazul utilizării pieselor de schimb, precum și a accesoriilor, care nu au fost livrate de KTR 
și pentru daunele care rezultă de aici, KTR nu își asumă nicio răspundere, respectiv nu a-
cordă garanție. 

 
 
 

 
Variantele NN, NANA 1 până la 5, NENA 1 și 2, NENE 1, NNZ, NNW, MK cu butuci cu flanșă standard, precum și 
montaj cu piulițe de strângere KTR. 
 
RADEX

®
-N numai cu piesă indermediară din oțel. 

 
 

 

-Condiții de utilizare 
 
Cuplajele RADEX

®
-N sunt adecvate pentru utilizarea conform Directivei UE 2014/34/UE. 

 
1. Industrie (în afara mineritului) 

 Grupa de aparate II a categoriei 2 și 3 (cuplajul nu este validat pentru categoria de aparate 1) 

 Grupa de substanțe G (gaze, ceață, vapori), zona 1 și 2 (cuplajul nu este validat pentru zona 0) 

 Grupa de substanțe D (prafuri), zona 21 și 22 (cuplajul nu este validat pentru zona 20) 

 Grupa de explozie IIC (grupele de explozie IIA și IIB sunt incluse în IIC) 
 
Clasa de temperatură: 

Clasa de temperatură 
Temperatura ambiantă, respectiv 

temperatura de utilizare Ta 
Temperatura max. a suprafeței 

T2, T1 - 30 °C până la + 280 °C 
1)

 + 280 °C 
2)

 

T3 - 30 °C până la + 190 °C + 200 °C 
2)

 

T4 - 30 °C până la + 125 °C + 135 °C 
2)

 

T5 - 30 °C până la + 90 °C + 100 °C 

T6 - 30 °C până la + 75 °C + 85 °C 

Explicație: 
Temperaturile maxime ale suprafețelor Ta rezultă din temperatura ambiantă, respectiv de utilizare Ta maxim admisă plus creșterea maximă a 

temperaturii care trebuie luată în considerare T de 10 K. 

1) Temperatura ambiantă, respectiv de utilizare Ta este limitată la + 280 °C prin temperatura admisă pentru utilizare continuă a elastomerilor 
utilizați. 

2) Temperatura maximă a suprafeței de + 110 °C este valabilă, de asemenea, pentru utilizarea în zonele cu pericol de explozie a prafului. 

 
2. Minerit 

Grupa de aparate I a categoriei M2 (cuplajul nu este validat pentru categoria de aparate M1). 
Temperatura ambiantă admisă - 30 °C până la + 140 °C. 
 

9 Inventar piese de schimb, adrese ale serviciului pentru clienţi 

10 Anexa A 

Indicații și prevederi pentru utilizarea în zonele  

10.1 Utilizările conform destinaţiei prevăzute în zonele  
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Grupa de explozie Intervale de control 

3G 
3D 

Pentru clupajele care sunt clasificate în categoria 3G sau 3D, sunt valabile pentru funcțio-
narea normală instrucțiunile de utilizare și de montare uzuale. Cuplajele nu prezintă surse 
de aprindere în regimul normal de funcționare, care trebuie să stea la baza analizei peri-
colelor de aprindere. Trebuie să se ia în considerare pur și simplu mărirea temperaturii 
condiționate de propria încălzire și care depinde de tipul cuplajului:  pentru RADEX

®
-N: 

T = 10 K 

II 2GD c IIB 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

Verificarea jocului de rotaţie şi controlul vizual al pacehtelor de lamele trebuie realizate abia 
după punerea în funcţiune a cuplajului, prima dată după 3.000 de ore de funcţionare, cel 
târziu după 6 luni. 
Dacă la prima inspecţie se constată uzură nesemnificativă sau nu se constată uzura pa-
chetelor de lamele, atunci în cazul parametrilor de funcţionare identici intervalele de in-
specţie suplimentare se pot stabili la 6.000 de ore de funcţionare, cel târziu la 18 luni. 
Dacă la prima inspecție se constată o uzură ridicată, astfel încât s-ar recomanda o în-
locuire a pachetelor de lamele, atunci trebuie stabilită cauza conform tabelului „Erori în 
funcționare“. 
Intervalele de întreținere trebuie adaptate neapărat parametrilor de funcționare modificați. 

II 2GD c IIC 
T1, T2, T3, 
T4, T5, T6 

Verificarea jocului de rotaţie şi controlul vizual al pacehtelor de lamele trebuie realizate abia 
după punerea în funcţiune a cuplajului, prima dată după 2.000 de ore de funcţionare, cel 
târziu după 3 luni. 
Dacă la prima inspecţie se constată uzură nesemnificativă sau nu se constată uzura pa-
chetelor de lamele, atunci în cazul parametrilor de funcţionare identici intervalele de in-
specţie suplimentare se pot stabili la 4.000 de ore de funcţionare, cel târziu la 12 luni. 
Dacă la prima inspecție se constată o uzură ridicată, astfel încât s-ar recomanda o în-
locuire a pachetelor de lamele, atunci trebuie stabilită cauza conform tabelului „Erori în 
funcționare“. 
Intervalele de întreținere trebuie adaptate neapărat parametrilor de funcționare modificați. 

 
 
 

 

Fig. 35: RADEX
®
-N varianta NANA 1 
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10.2 Intervale de control pentru cuplaje în zonele  



 

RADEX®-N 
Manual de utilizare/de montare 

KTR-N 
Pagină: 
Versiune: 

47110 RO 
29 din 30 
23 

 

Respectați nota de protecție 
ISO 16016. 

Semnat: 17.05.2019 Shg Substitut pentru: KTR-N din 17.07.2018 

Verificat: 17.05.2019 Shg Înlocuit de:  

 

 

 
În grupele de explozie IIB și IIC trebuie combinate următoarele materiale: 

Oțel 
Inox 

 
Aluminiul ca materie primă a cuplajului este exclus, în principiu, pentru zona cu pericol de explozie. 
 
 
 

 
Cuplajele pentru utilizarea în zona cu pericol de explozie sunt marcate pentru condițiile de utilizare admise la cel 

puțin o componentă complet și la restul componentelor printr-un simbol  la diametrul exterior al butucului sau la 
partea frontală. Pachetele de lamele nu se marchează. 
 
 
Marcare scurtă: 
(Standard)   

II 2GD c IIC T X/I M2 c X 

    

Marcare completă: 

  

II 2G c IIC T6, T5, T4, T3 resp. T2 - 30 °C  Ta  + 75 °C, + 90 °C, 

+ 125 °C, + 190 °C resp. + 280 °C 

II 2D c T 110 °C - 30 °C  Ta  + 100 °C/I M2 c - 30 °C  Ta  

+ 140 °C 

 
Marcarea cu grupa de explozie IIC include grupele de explozie IIA și IIB. 
 
Dacă în afară de marcarea , a fost ștanțat și simbolul 

 

, atunci partea cuplajului a fost livrată de KTR negăurit 
sau găurit în prealabil. 
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10.3 Materiale admise de cuplaje în zona  

10.4  Marcarea cuplajului pentru zona cu pericol de explozie 



 

RADEX®-N 
Manual de utilizare/de montare 

KTR-N 
Pagină: 
Versiune: 

47110 RO 
30 din 30 
23 

 

Respectați nota de protecție 
ISO 16016. 

Semnat: 17.05.2019 Shg Substitut pentru: KTR-N din 17.07.2018 

Verificat: 17.05.2019 Shg Înlocuit de:  

 

 

 

Declarație de conformitate UE 

în sensul Directivei UE 2014/34/UE din 26.02.2014 
și cu prevederile legale elaborate pentru transpunerea acesteia 
 
Producătorul - KTR Kupplungstechnik GmbH, D-48432 Rheine - declară că produsele descrise în 
acest manual de utilizare/de montare, și anume 
 

Cuplaje cu lamele din oțel RADEX®-N 
 
sunt proiectate cu protecție împotriva exploziilor, în sensul articolului 2, 1. al Directivei 2014/34/UE și 
că îndeplinesc cerințele fundamentale de siguranță și sănătate conform Anexei II a Directivei 
2014/34/UE. 
 
Cuplajul definit aici îndeplinește cerințele următoarelor standarde/directive: 

DIN EN 1127-1 
DIN EN 1127-2 
DIN EN 13463-1 
DIN EN 13463-5 

 
RADEX

®
-N corespunde cerințelor Directivei 2014/34/UE. Unul sau mai multe dintre standardele indi-

cate în certificatul de examinare aferent de tip IBExU02ATEXB005_05 X au fost înlocuite parțial de 
ediții noi. 
Ca producător, KTR Systems GmbH declară pentru produsul indicat mai sus, de asemenea, conform i-
tatea cu cerințele noilor ediții ale standardelor. 
 
Conform articolului 13 (1) b) ii) al Directivei 2014/34/UE, documentația tehnică a fost depusă la oficiul 
desemnat: 
 

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Fuchsmühlenweg 7 
 
09599 Freiberg 

 

Rheine, 17.05.2019 

prin delegare 

 

 

prin delegare 

 

 

Localitatea Data Reinhard Wibbeling 
Director Construcții/F&E 
 

 Reiner Banemann 
Manager produse 

 

 

10 Anexa A 

Indicații și prevederi pentru utilizarea în zonele  

10.5 Declarație de conformitate UE 


	Cuprins
	1 Date tehnice
	2 Indicaţii
	2.1 Indicaţii generale
	2.2 Simboluri de siguranţă şi informare
	2.3 Indicaţie generală privind pericolele
	2.4 Utilizarea conform destinaţiei prevăzute
	2.5 Aşezarea cuplajului
	2.6 Indicație pentru Directiva UE privind echipamentele tehnice 2006/42/UE

	3 Depozitare, transport și ambalare
	3.1 Depozitarea
	3.2 Transport și ambalare

	4 Montarea
	4.1 Componentele cuplajului
	4.2 Indicaţie pentru alezarea finală
	4.3 Montarea butucilor cu flanșă
	4.4 Montarea/demontarea butucilor cu inel de strângere
	4.5. Indicații generale cu privire la montarea piesei intermediare
	4.6. Montarea/demontarea verticală
	4.7 Montare/Demontare a pachetelor de lamele, RADEX®-N, dimensiuni 20 - 135
	4.8 Montarea/Demontarea pachetelor de lamele, RADEX®-N, dimensiuni 136 - 336 și 138 - 338
	4.9 Moment de strângere a legăturilor cu şuruburi la pachetul de lamele
	4.10 Deplasări - Alinierea cuplajelor

	5 Punerea în funcţiune
	6 Disfuncţionalităţi, cauze şi remediere
	7 Mediul înconjurător și eliminarea la deșeuri
	7.1 Mediul înconjurător
	7.2 Eliminarea la deșeuri

	8 Întreținere și mentenanță
	9 Inventar piese de schimb, adrese ale serviciului pentru clienţi
	10 Anexa A Indicații și prevederi pentru utilizarea în zonele
	10.1 Utilizările conform destinaţiei prevăzute în zonele
	10.2 Intervale de control pentru cuplaje în zonele
	10.3 Materiale admise de cuplaje în zona
	10.4  Marcarea cuplajului pentru zona cu pericol de explozie
	10.5 Declarație de conformitate UE


