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FLENDER 
Koppelingen N-EUPEX
Eenvoudig, gemakkelijk, 
verhoogde efficiëntie...

 • Grote voorraad

 • ATEX-certificering

 • Vervanging van elastische elementen met behoud 
van de uitlijning

 • Verbeterde prestaties : uitlijningsfout, demping, 
boringscapaciteit, koppel (+30%)

 • Beperkt onderhoud

 • Slijtage-indicator standaard meegeleverd

 • Totaalaanbod van reserveonderdelen voor 
aandrijvingen en krachtoverbrenging

 • Technische ondersteuning door onze partner :



N-Eupex DS

 •Universele en voordelige klauwen-
koppeling, met positieve ontkoppeling

 •Koppel van 19 tot 21 200 Nm

 •Omgeving van -30 tot +80°C

N-EUPEX koppelingen  
voor elke toepassing !

N-Eupex Standard

 •Vervanging van de elastische elementen 
met behoud van uitlijning

 •Koppeling uit hoogwaardig gietijzer

 •Zeer gunstige koppel/Ø-verhouding

 •In voorraad tot bouwgrootte 350

 •Verschillende rubberelementen naargelang 
de toepassing

 •Een Boring in spoed mogelijk op aanvraag

 •Kleine inbouwruimte, beperkt gewicht

 •Maximale uitlijnfout 0,5° (1500 rpm)

 •Verticale montage mogelijk

 •Remschijf, -trommel

 •Universele en voordelige klauwen-
koppeling

 •Koppel van 12 tot 85 000 Nm

 •Omgeving van -50 tot +100°C

Een dubbel etiket, aan te brengen bij de eerste montage 

 •Geeft de slijtage aan van 
de elastische elementen

 •Standaard meegeleverd  
met de koppeling

 •Kan al draaiende ge-             Onder belasting, als de pijl binnen de blauwe schaalzone blijft, is de koppeling in orde. 
beuren a.h.v. stroboscoop    Maar als de pijl in de oranje zone komt, zijn de elastische elementen te vervangen!
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N-EUPEX  
met spacer

N-EUPEX Koppelingen bij FLENDER

N-Eupex H

 •Koppeling met spacer

 •Koppel van 85 tot 19 000 Nm

 •Omgeving van -30 tot +80°C

 •Mechanische onderdelen van grijs gietijzer 
> kostenvriendelijke installatie

 •De beste keuze wanneer een flexibele 
koppeling met spacer vereist is

N-Eupex DK

 •Dubbele cardankoppeling met spacer en 
gespleten naven

 •Koppel van 48 tot 2 300 Nm

 •Downsizing mogelijk dankzij gebruik van 
stalen jumbo naven met betere prestaties

 •Omgeving van -30 tot +80°C

 •Betere demping dankzij 2 elastomeer-
paketten met een hardheid van 90 Shore A

 •Minder slijtage van de elastomeer-
pakketten omdat ze niet binnen de 
asdiameter liggen maar erbuiten. In 
tegenstelling  tot andere gangbare 
oplossingen.

 •De mogelijke radiale afwijking wordt meer 
dan verviervoudigd met een maximum van 
3 mm.

 •Eenvoudige en goedkope montage en 
demontage door eenvoudig verbinden of 
scheiden van de twee halve schalen

 •Volledig machinaal bewerkte 
koppelingsnaven

 •Plastic afdekking aan beide zijden van de 
spacer: geen metaal-op-metaalcontact 
meer, betere stofisolatie
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (NetCo group) stelt u een reeks diensten rond de industriële transportbanden voor, waar- 
onder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, het preventief, predictief en curatief onder- 
houd van uw aandrijvingen en transportbanden ter plaatse en in de werkplaats, een engineeringsdienst 
die expertises, verbeteringen en specifieke apparatuur voorstelt.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd voor de Belgische 
klanten.

HOOFDKANTOOR: 

ABM TECNA 

PAE Martinrou - Rue des Sources, 5 

B-6220 FLEURUS  

T : +32 71 85 82 80  |  F : +32 71 85 82 89 

Garde : +32 (0) 496 33 02 11

commercial@abm-tecna.be

VLAANDEREN - GENT: 

ABM TECNA 

Zwedenstraat, 9

B-9940 EVERGEM

T : +32 9 245 24 62  

sales@abm-tecna.be

LUIK: 

ABM TECNA 

Rue de la Station 72

4340 AWANS

T : +32 71 85 82 80  

Garde : +32 496 33 02 11

commercial@abm-tecna.be

DOORNIK - KORTRIJK: 

ABM TECNA 

Rue du Bois, 16B 

B-7530 Gaurain-Ramecroix

T : +32 69 57 71 07  

Garde : +32 496 33 02 11

commercial@abm-tecna.be

Partners met erkende expertise: 

Actief in export.... 
ABM TECNA begeleidt zijn klanten in hun ontwikkeling via zijn internationaal netwerk. Neem contact 
met ons op om onze lokale partner te vinden voor Frankrijk, Spanje, Luxemburg en vele andere landen.


