Zapněte pohon

Zemědělská technika
Ortlinghaus v zemědělské mechanizaci
Ortlinghaus se velmi pečlivě zaměřuje na požadavky zákazníků

Díky znalostem a dlouholetým zkušenostem našich specialistů

a výrobců zemědělské techniky. Nabízíme neustále se

v kombinaci s neustálým důrazem na hledání nových trendů

rozrůstající nabídku variabilních řešení spojek, které lze snadno

a inovaci jsme pro naše zákazníky tím nejvhodnějším partnerem.

přizpůsobovat různým požadavkům.

Samojízdné sklízecí stroje
Přívěsy

Sklízecí mlátičky a řezačky
Spojky Ortlinghaus nacházejí svoje široké uplatnění
u samojízdných sklízecích strojů. Jsou využíváni u řeme-

Přívěsy

nových pohonů, šikmých dopravníků, kompresorů a mláticích

Tažné stroje zajišťují zároveň i pohon pracovních částí tažené či

ústrojí.

nesené mechanizace. Jednotlivé pohony pracovních částí strojů
jsou spouštěny pomocí přídavných spojek. Z tohoto důvodu
jsou spojky Ortlinghaus vyráběny také s radiálními olejovými
vstupy.

Traktory

Drtiče

Traktory a transportéry

Drcení různých materiálů

Traktory se využívají jako tažné stroje s pohonem pro taženou

Drtiče jsou využívání k drcení nejrůznějších druhů materiálů.

či nesenou mechanizaci. Spojky Ortlinghaus se využívají

Ortlinghaus vyrábí širokou řadu spojkových systémů, jako jsou

u pomocných pohonných jednotek PTO nebo u samočinných

například řadicí spojky pro dieselové drtiče, které jsou zároveň

převodovek.

vybaveny bezpečnostními prvky zajišťujícími ochranu proti
přetížení, nebo bezpečnostní spojky proti přetížení u drtičů
s elektrickým pohonem.
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Spojky pro samojízdné sklízecí stroje
Sklízecí mlátička
U sklízecích mlátiček a jejich pracovních ústrojí je využívána
celá řada různých pohonů, které umí Ortlinghaus dodat přesně
podle požadavku zákazníka. Zde nabízíme bezpečnostní kluzné
spojky, elektromagneticky nebo hydraulicky ovládané suché

Řada 850

nebo mokré řadicí spojky pro hlavní nebo přídavné pohony.

Elektromagnetické
duální spojky

Řada 250
Vícekotoučové suché
hydraulické spojky

Řada 850
Elektromagnetické
duální spojky

Řada 610
Třecí spojky proti
přetížení
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Spojky pro samojízdné sklízecí stroje
Sklízecí řezačky
Sklízecí řezačky se využívají ke sbírání, zpracování a nakládání

Řada 250

píce. Ortlinghaus nabízí variabilní řešení spojek pro hlavní
pohonnou jednotku stejně jako širokou řadu elektromagnetic-

Hydraulicky ovládané

kých, pneumatických nebo hydraulických spojek pro podružné

vícekotoučové suché

pohony pracovních ústrojí.

spojky
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Spojky pro traktory
Traktory a přívěsy
Ortlinghaus se primárně zaměřuje na mokré vícekotoučové
spojky pro pohonné jednotky (PTO) a vícekotoučové spojky pro
hlavní převodovky. Hnací jednotky PTO se vyrábějí s předním
nebo zadním náhonem. V naší nabídce jsou i vhodná řešení
spojek pro převodovky s řazením pod zatížením a samočinných
převodovek s plynulým řazením (CVT). Díky své variabilitě
nachází široké uplatnění i u zákazníků, kteří mají specifické
požadavky.

Řada 240
Hydraulicky ovládané
jednokotoučové
mokré spojky

Řada 245
Hydraulicky ovládané
mokré dvojité spojky

Řada 260
Hydraulicky ovládané
mokré spojky PTO
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Spojky pro přívěsy
Přívěsy
Spojky výrobní řady 230 a 430 mohou být umístěny přímo
v ose náhonu přívěsu. Jejich ovládání je pneumatické nebo
hydraulické prostřednictvím radiálního vstupu. Tyto spojky
jsou vyráběny ve dvou velikostech, s aktivací nebo deaktivací
tlačné pružiny. Ve speciálních případech mohou být tyto spojky
dodány v provedení s mechanickým zámkem pro zajištění
spojky v aktivované či deaktivované poloze.

Řada 230 a 430
Suché vícekotoučové spojky
s externím hydraulickým nebo
pneumatickým ovládáním
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Spojky pro drtiče
Zpracování různých materiálů
Drtiče jsou využívání ke zpracovávání nejrůznějších druhů
materiálů. Spojky jsou instalovány na hnacím ústrojí a zajišťují
jeho ochranu před přetížením. U těchto strojů se používají
pružinové kluzné spojky i hydraulické řadicí spojky. Použitím
těchto spojek dochází k omezení špičkových zatížení pracovního
ústrojí, což zabraňuje poškození hnací jednotky a přispívá
k delší životnosti celého stroje.

Řada 610
Seřiditelné spojky proti
přetížení s přednastaveným
třecím systémem.
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Suché vícekotoučové spojky - řada 250
Vícekotoučové suché hydraulické spojky
Spojky Ortlinghaus výrobní řady 250 vynikají vysokou tepelnou
odolností. Díky variabilnímu konstrukčnímu řešení spojky je
možné spojku uzpůsobit pro široké rozpětí momentů od 500
Nm do 10 000 Nm. Navíc mohou být v případě speciálních
požadavků tyto spojky osazeny dalšími komponenty jako jsou
řemenice nebo ozubená kola. Tato spojka může být dodána
ve volitelném provedení s kladkou.

Konfigurovatelná řada
Variabilní konstrukce těchto
spojek umožňuje jejich široké
uplatnění

Řada 250
Charakteristika

Točivý moment

Velikost 44

Velikost 77

2 třecí plochy

700 Nm

3300 Nm

4 třecí plochy

1400 Nm

6600 Nm

6 třecích ploch

2100 Nm

10000 Nm

Pracovní tlak

p

30 bar

30 bar

Tlak vratné pružiny

p

0 až 3,0 bar

0 až 3,1 bar

D1

185 mm

290 mm

L1max

109,5 mm

118 mm

Vnější průměr
Délka

Jemné spínání
Tyto spojky lze ovládat s velkou
přesností, což usnadňuje jemné
spínání.

Tiché spínání
Nové inovativní materiály třecích
ploch pomáhají snižovat hlučnost
spojek v průběhu spouštění.
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Vícekotoučové spojky - řada 240 a 245
Vícekotoučové mokré hydraulické spojky
Díky variabilní konstrukci jsou tyto spojky ideální pro
převodové skříně pro zemědělskou techniku.
Spojka je velice variabilní a zároveň těží z optimalizace
výrobních nákladů. Té bylo dosaženo změnou počtu třecích
ploch a kombinací typu obložení i dostupností ve dvou
velikostech, resp. v provedení jako samostatná nebo dvojitá
spojka.

1x
2x

Samostatné nebo dvojité spojky
Dostupné jako samostatné
spojky řady 240 a dvojité
spojky řady 245

Řada 240 a 245
Charakteristika
Dynamický točivý
moment v závislosti na
počtu třecích ploch

ot./min

spojek umožňuje jejich široké
uplatnění

Vhodné pro vysoké otáčky
Tyto spojky jsou určeny pro

Velikost 47
Dvojitá spojka

Tdyn

Až 1200 Nm

Až 3500 Nm

Otáčky

n

2000 min-1

2000 min-1

Pracovní tlak

p

25 bar

25 bar

Vnější průměr

D1

149 mm

200 mm

Délka v závislosti na
počtu třecích ploch

L1

60,5 mm

99 mm

Konfigurovatelná řada
Variabilní konstrukce těchto

Velikost 31
Samostatná spojka

velmi dynamické montáže s
vysokými otáčkami.
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Vícekotoučové spojky - řada 230 a 430
Suché vícekotoučové spojky s externím ovládáním
Tyto spojky s externím, radiálním ovládáním nacházejí
uplatnění tam, kde není možné hydraulické ovládání tlakem
oleje středem hřídele. Suché kotoučové spojky jsou velice
kompaktní.

Radiální spínání
Radiální ovládání spínání
umožňuje variabilní použití
spojky.

Řada 230 a 430
Charakteristika

Velikost 43

Točivý moment při tlaku 33 bar

T

700 Nm

4000 Nm

Při otáčkách

n

1000 min-1

1000 min-1

nmax

1000 min-1

1.000 min-1

Vnější průměr

D1

156 mm

220 mm

Délka

L1

283 mm

364 mm

Maximální otáčky
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Vysoká mechanická
odolnost
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Standardizovaná spínací jednotka
Provedení vstupu a výstupu lze

Robustní skříň spolehlivě

snadno upravit dle požadavků

chrání spínací jednotku

zákazníka. Není potřeba upravovat

a kotouče.

spínací jednotku.
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Mokré vícekotoučové spojky - řada 260
Hydraulicky ovládané vícekotoučové mokré spojky
Vícekotoučové spojky řady 260 jsou využívány u pomocných
pohonů (PTO) a u dvourychlostních PTO pohonů, kde jsou
integrovány do převodové skříně. V závislosti na požadavcích
zákazníků je možno zajistit spojení a přenos energie ozubeným
převodem nebo prostřednictvím náhonové hřídele.

DIN

Náhonová hřídel
odpovídající DIN
Profil náhonové hřídele odpovídá
běžným standardům, v závislosti

Řada 260

na požadavcích klienta lze však
zajistit požadované specifické
úpravy.
Statický točivý moment
Otáčky

Využitím spojení přes ozubené kolo

Integrovaná třecí brzda proti
volnému otáčení
Vestavěný třecí brzdný systém

s vnějším ozubením bylo docíleno
kompaktního designu i možnosti
speciálních úprav dle požadavků

Velikost 27

Velikost 31

Tstat

750 Nm

1800 Nm

3000 Nm

1200 ot/min

1200 ot/min

n

1200 ot/min

Velikost 47

nmax

2000

2000

2000

Pracovní tlak

p

25 bar

25 bar

25 bar

Vnější průměr

D1

108 mm

155 mm

200 mm

Délka včetně
hřídele PTO

L1

225 mm

253 mm

295 mm

Maximální otáčky

Spojení prostřednictvím ozubeného kola

Charakteristika

zákazníka.

zajišťuje, aby se hřídel neotáčela
vlivem zbytkové třecí síly při
rozepnutí spojky.
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Flexibilní spojky - řada 620
Flexibilní spojky
Flexibilní spojky výrobní řady 620 umožňují spolehlivý přenos
točivého momentu při zachování vysoké torzní odolnosti
a schopnosti vyrovnávat radiální i axiální vyosení.

Vysoká torzní odolnost
Robustní konstrukce těchto
spojek umožňuje spolehlivý
přenos točivého momentu.

Řada 620
Charakteristika

Velikost 39

Velikost 55

T

160 Nm

630 Nm

Vnější průměr

D1

80 mm

220 mm

Délka

L1

80 mm

170 mm

Jmenovitý moment

Konfigurovatelné
Vysoká vyrovnávací
schopnost

Podle požadavků je možno
volit 3 až 6 tlumicích prvků.

Kompenzační spojky výrobní řady
620 jsou schopny vyrovnávat
axiální i radiální vyosení až +/- 2°.
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Elektromagnetické spojky - řada 850
Elektromagnetické duální spojky
Naše spojky výrobní řady 850 pokrývají díky své duálnosti široké
výkonové spektrum a jsou vhodné pro menší instalace.

2x
Duální
Duálnost těchto spojek
umožňuje jejich použití pro
široké výkonové spektrum.

Řada 850

IIIIIIIII IIII
IIII

IIIIIIIIIIIIIII
IIII

IIIIIIIIIIIIIIII
IIII

IIIIIIIIIIIIIIII
IIII

Jednostranné spojky nebo
zubové spojky

Charakteristika

Velikost 59

Velikost 64

Velikost 70

Dynamický točivý moment

Tdyn

400 Nm

630 Nm

950 Nm

Různá napětí

Statický točivý moment

Tstat

1000 Nm

1200 Nm

1300 Nm

Tyto spojky lze dodávat s úpravou

Otáčky

n

825 min-1

438 min-1

200 min-1

pro různá ovládací napětí.

Maximální otáčky

nmax

2500 min-1

2500 min-1

2200 min-1

72 W

98 W

95 W

Spotřeba výkonu

Elektromagnetické spojky
výrobní řady 850 jsou dodávány
jako jednostranné nebo zubové.
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při 80 °C

Vnější průměr

D1

266 mm

290 mm

266 mm

Délka

L1

131

131

199
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Ortlinghaus
ve světě

Prodej a servis s prodejem náhradních dílů
Prodej a servis
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Jihlavská 26
59101 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 620 721-4
fax: +420 566 620 725
GSM: +420 605 299 919
e-mail: office@troma-mach.cz
web: www.troma-mach.cz
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