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As buchas e anéis de fixação
servem para uma fixação simples,
exata e de fácil montagem e
desmontagem de polias, volantes,
engrenagens, excêntricos, freios,
embreagens, etc., em eixos lisos,
sem a necessidade de rasgos e
chavetas.
Estão baseados no sistema de
cunha: onde a força primária dos
parafusos obtida durante o
processo de aperto é transferida
como uma elevada força radial que
trava os componentes por atrito.
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A montagem 
é feita apenas 
com o uso de 
chave allen
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➢ A ausência de entalhes confere maior
resistência estática e dinâmica, com
projetos mais leves a um custo inferior em
relação aos tradicionais métodos de
fixação;

➢ As tolerâncias do eixo, cubo e anel
permitem uma fácil montagem e um
posicionamento preciso;

➢ A alta precisão de fabricação resulta em
um acoplamento com bom
balanceamento, o que permite a sua
aplicação em altas rotações;

➢ Altas pressões de contato conferem a
transmissão de elevados torques
transmissíveis com grandes momentos de
flexão. Nesta condição, a área de contato
entre eixo, anel e cubo, ficam
praticamente isentas de corrosão;
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Modelos
TLK-110

Para eixos de
6,0 a 130,0mm
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Para eixos de 
20,0 a 180,0mm

Para eixos de 
20,0 a 180,0mm

TLK-130 TLK-131

*consulte nosso departamento técnico para outros modelos, tamanhos ou configurações

4



Modelos
TLK-133

Para eixos de 
20,0 a 200,0mm
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Para eixos de 
20,0 a 900,0mm

Para eixos de 
45,0 a 400,0mm

TLK-200 TLK-400

*consulte nosso departamento técnico para outros modelos, tamanhos ou configurações
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RECOMENDAÇÃO
de outros produtos

comercial@teckno-freio.com.br

Para mais informações:

✓ Freios e embreagens industriais;
✓ Freio e embreagem pneumático combinado;
✓ Elementos pneumáticos radiais;
✓ Discos (Lamelas) novos e para reposição;
✓ Lonas Moldada e Trançada, sob medida;
✓ Acoplamentos em geral;
✓ Limitadores de Torque;
✓ Correias e Polias;
✓ Polias variadoras de velocidade;
✓ Escovas Elétricas e Porta Escovas, sob medida;
✓ Castanhas Pneumáticas;
✓ União Rotativa.
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TAMBÉM FAZ PARTE DA NOSSA LINHA DE PRODUTOS:
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COMPARTILHE

SIGA A TECKNO-FREIO

/Teckno-freio @Tecknofreio

vendas@teckno-freio.com.br
www.teckno-freio.com.br
55 11 2021-2363

CONTATO
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A TECKNO–FREIO É UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA LINHA DE TRANSMISSÃO E FRENAGEM INDUSTRIAL.
COMERCIALIZAMOS E PRESTAMOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE FREIOS E EMBREAGENS INDUSTRIAIS.

RAMO DE ATIVIDADE - Comercialização e prestação de serviços de elementos de transmissão e frenagem
industrial.

SEGMENTO DE MERCADO - Componentes para fabricação, manutenção e reparo de máquinas e
equipamentos.

MISSÃO - Fidelizar todos os clientes, gerando uma relação de parceria, através da satisfação resultante das
boas vendas e dos bons serviços prestados.

VISÃO - Tornar-se um dos maiores fabricantes de freios e embreagens, superando a qualidade internacional.

POLÍTICA DE QUALIDADE - Oferecer a nossos clientes produtos de
qualidade, excelência no atendimento, fazendo com que o ambiente de
trabalho seja o melhor, para evoluirmos constantemente.

AÇÃO ATUAL - Oferecer ao cliente todo apoio necessário para
dimensionar e selecionar adequadamente nossos produtos e atender
todas as exigências do mercado.

A EQUIPE - Nossa equipe está sempre pronta e apta a lhe dar um
atendimento eficiente e eficaz, gerando qualidade e solucionando os
problemas de sua empresa.

OBRIGADO PELA CONSULTA...
ESPERAMOS QUE A LEITURA TENHA SIDO RELEVANTE E POSSA LHE AJUDAR.

CONTE SEMPRE COM A EQUIPE TECKNO-FREIO.

Agora, conheça um pouco mais sobre a TECKNO-FREIO


