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Junta Homocinética 80º

• 80° máxima em curta duração ou
   em operação estacionária:
     PERIGO:  operando além
     de 50° resultará em  
     danos nas juntas.
•  25° máxima em operação continua:
    NOTA:  as condições 
     operacionais devem ser 
     revistas pela engenharia
     de aplicações da Weasler.
•  Sistema de lubrificação de esfera e
   soquete pressurizado (patenteado)
• Esfera e soquete tratados 
   termicamente (patenteado)
• Dispositivo central inclui discos
  flutuantes (patenteado)
• Maior potencia em razão do peso e
   tamanho mais compacto , em razão
  da potencia , na industria
•  Terminais de ligação integrais 
•  Partes telescópicas:
    - estrias Tratadas termicamente
      ou eixo rectangular
     - Tamanhos de tubos metalicos
       revestidos padrões
•  Sistema Auto-Lok disponível 
   (patenteado)
•  Proteções plásticas com 
   certificação CE e compativel com
   ISO  
•  Torque de operação de  até 
    3400 Nm (30000 polegadas-libra)
•  Sistema de lubricação extendida
   dísponivel :
     -Conjunto de cruzetas “E”
     -Sistema de rotação (Esfera e 
       Soquete selado (patenteado))
    -Carcaça central selada (Patenteado)
  

•tamanhos disponíveis a partir de 15 hp (12kW) a 540 rpm até 232 hp

      (173 kW) a 1000 rpm para 1000 horas de vida a 10° ângulo 
 total.
• vibração mínima com altos ângulos de rotação.
• design leve e compacto para facilitar o manuseio.
• esfera e soquete tratados termicamente.  
• eixos telescópicos para atender as especificações de aplicação

• disponiveis com sistema auto-lok para facilitar a conexão .
• sistema de proteção plástica articulada (opcional) oferece 
          cobertura completa em ângulo máximo.
• facil lubrificação da proteção plástica ,na posição de trabalho.
•as proteções plásticas atendem todas as normas internacionais.
• conjunto de cruzetas “e” disponiveis para aumento da capacidade

          dinamica.
• disponivel modelo de lubricação extendida , para redução de 
 manutenção.

Maior Valor · Soluções Inteligentes

BENEFÍCIOS DE DESEMPENHO

CARACTERÍSTICAS 
DO PRODUTO

A junta universal homocinética(CV) permite uma operação suave da 
máquina através de uma larga escala de movimentos.  Estas jun-
tas permitem que a máquina seja projetada na melhor posição de 
operação do eixo de entrada e ainda permite o  operador manobrar 
conforme a necessidade.  A junta homocinética fornece potencia con-
stante peloa auto-cancelamento do torque e flutuações de veloci-
dade tipicamente encontradas  em juntas simples Universais do tipo 
cardanica.

JUNTAS HOMOCINÉTICAS (CV)
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80° Constant Velocity Joint
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Junta Homocinética 80º

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO 
PATENTEADO

SISTEMA DE PROTEÇÃO PLÁSTICA 
ARTICULADA COMPACTA  ANGULANDO ATÉ 80º

SISTEMA DE ROTAÇÃO (ESFERAS E SOQUETES)
SELADO, E TRATADO TERMICAMENTE
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Para mais informações consulte nosso site: www.weasler.com

LOCALIZAÇÃO DAS 
FABRICAS
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Este produto Weasler é desenvolvido e destinado para 

JUNTAS HOMOCINÉTICAS (CV)

Série

Cruzeta e  Rolamento
540 RPM 1000 RPM

Potência 
R-Kit

Potência  
E-Kit

Potência   
R-Kit

Potência  
E-Kit

A [in] B [in] [HP] [HP] [HP] [HP]

CAT 1-70° .97 2.28 16 21 25 32

CAT 2-80° .87 2.41 16 19 25 29

CAT 3-80° 1.063 3.21 35 52 54 80

CAT 4-80° 1.19 3.62 64 79 99 122

CAT 5-80° 1.23 4.34 71 96 119 158

CAT 6-80° 1.375 4.19 117 151 179 232

Potência Classificação de Junta Homocinética 80°º

Este produto Weasler é desenvolvido e destinado para 
• Enfardadeiras   • Segadora Condicionadoras
• Pulverizadores   • Distrivuidores de fertilizantes 
• Enleiradores/espalhadores •Mixers alimentadores   
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