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Linha AT Acoplamentos Flexíveis

Linha tradicional de acoplamentos flexíveis da Antares, apresentando 
todos os benefícios de absorção de desalinhamentos, manutenção 
simples, economia, redução de ruídos, amortecimento de vibrações e 
choques. Dispensam lubrificação.

Linha AT Bipartido Acoplamentos Flexíveis

Cubo em aço

Flange em Aço

Centro Elástico

Acoplamentos flexíveis que permitem a substituição do 
centro elástico com facilidade, sem a necessidade de 
afastar os equipamentos,inclusive quando as pontas 
dos eixos estão muito próximas. Tem maior flexibilidade 
torcional e maior tolerância a desalinhamentos. 

Linha Septem Acoplamentos Flexíveis

Flexibilidade com Altíssimo Torque

Exemplos de Aplicações

Saída de redutores
Transportadores
Bomba de processo
Digestores
Flotadores
Bomba de lodo

Manutenção Simples

Inspeção Visual

Independente da distância entre pontas de eixos, não é necessário 
mover os equipamentos  para substituição dos elementos elásticos. 
Quando opera em apenas um sentido de rotação, somente metade dos 
elastômeros necessitam substituição periódica. Dispensa lubrificação.

Não é necessário o afastamento das máquinas, nem da tampa metálica, 
para verificação do estado do elemento elástico.

Linha H/HR Acoplamentos Elásticos de Alto Torque

Linha SW Acoplamentos Elásticos

Os acoplamentos Antares RSK são totalmente metálicos. 
Compostos por dois cubos, um espaçador central, dois 
conjuntos de lâminas de aço inoxidável aparafusados com 
parafusos de alta resistência. A substituição das lâminas é fácil, 
simples, e pode ser feita sem afastar os equipamentos.

Linha RSK Acoplamentos de Lâminas

Linha AGD Acoplamentos de Engrenagens

Acoplamentos de
Duplo Engrenamento

O acoplamento de engrenagens Antares é 
TOP FIVE,  segundo pesquisa da Revista NEI.

Marca Preferida

Linha AGS Acoplamentos de Engrenagens

Possuem um cubo flexível e um cubo rígido. São fabricados com 
dentes triplamente abaulados, resultando em vida útil superior, pois a 
tensão é deslocada para o centro dos dentes durante a transmissão.

Maior Durabilidade

Dispensa Lubrificação

Manutenção Simples

Aplicação

Segurança Total

São projetados para operarem sem necessidade de 
lubrificação, minimizando a manutenção. 

Independente da distância entre pontas de eixos, não é 
necessário mover os equipamentos para substituição do 
elemento elástico. Possui apenas 3 ou 5 parafusos para 
fixação da tampa metálica, em todos os modelos.

Atende faixas de torque entre 37 e 12.350 Nm e eixos de até 
120 mm. Opera em temperaturas de até 95ºC  121ºC Hytrel. 
Absorve desalinhamentos e vibrações.

Inspeção Visual
Não é necessário o afastamento das máquinas para 
verificação do estado do elemento elástico.

A tampa metálica é uma peça monobloco fabricada em 
aço. Para obtenção de maior durabilidade, a tampa de aço 
possui proteção anticorrosiva. 


