
Zero-Max A/S introducerer Double 
Flex A1C højtydende fleksibel kobling 
 

Zero-Max A/S introducerer Double Flex A1C højtydende fleksibel CD-
(komposit disk) kobling som optager større unøjagtigheder I opligningen, 
modtager større akseldiameter og har et forbedret aksel klem-nav 
 

Zero-Max Double Flex A1C højtydende CD ® 
koblinger optager større misalignment end 
Single Flex-modellen. De har en større maks. 
Boring og forbedret spændingssystem, hvilket 
gør dem ideelle til nutidens krævende 
Servomotor og Motioncontrol applikationer. 
 
Double Flex CD A1C koblingens egenskaber 
giver præcis positionering ved reverserende 
belastning under høj hastighed og uden 
materiale træthed og giver en pålidelig drift 
24/7. Det patenterede kompositdisk design 
har en høj torsionsstivhed og kan alligevel 
udligne store opretningsafvigelser i meget belastede applikationer. CD-koblinger har en 
fortrinlig modstandsdygtighed overfor kemikalier og fugt, og kører uden vedligeholdelse i 
barske omgivelser. Det unikke design er kompakt at give mulighed for en mindre 
akselafstand. 
 
Den er udviklet med forbedrede klem-nav for håndtering af store aksler og højere 
drejnings-moment, det Double Flex CD A1C klem- nav design giver en overlegen aksel 
montage. Klem-navet har øget bespændingsstyrke, hvilket eliminerer behovet for en not og 
resulterer i bedre balanceret design. 
 
Alle CD-A1C komponenter er lavet af førsteklasses materialer: 
• Precisionbearbejded klem-nav er lavet af ISO klasse 7075-T6 aluminium. 
• Klem-navet er sortanodiseret til MIL-A-8625 Type 2, klasse 2 overflade. 
• Forsænkede skruer som er i ISO 4762 kvalitet og 12,9 sekskantskruer. 
• Unik, komposit skive lavet af høj præcisions kompositmateriale, der er fremstillet efter 
strenge rumfartskrav- og Six Sigma praksis. Dette materiale har en fremragende kemisk og 
fugtbestandighed. 
• Miljøvenlige materialer uden forbudte stoffer i henhold til RoHS-direktivet. 
 
Ved at kombinere høj ydeevne design, materialer og præcision, er disse A1C koblinger, 
præcise, robuste og fås i seks størrelser. Den maksimale drejningsmoments kapacitet er fra 
40Nm til 564Nm med hastigheder fra 6700 RPM til 15.000 RPM afhængig af model. 
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