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SEC Abraçadeiras de tubo rígido - Abraçadeira de tubo rígido de escape

Parafusos Torx com anilha integrada 
 –  torna a instalação e a remoção mais fácil

Fita adaptada para encaixar nas uniões de flange esférica 
 –  o sistema funciona em sintonia perfeita

Isento de crómio(VI); revestimento fácil de instalar 
 –   força de aperto melhorada

Torrião sólido, revestimento sem crómio(VI)
 –  resistência a temperaturas elevadas, mantém níveis elevados 

de força de aperto
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Abraçadeira para tubos de gás de escape da zona de esfera

As abraçadeiras para tubos de gás de escape da zona de esfera SEC 
NORMACONNECT® são a solução ideal no que diz respeito a uniões nas 
áreas de gás de escape traseira e central. Quando utilizadas juntamente 
com juntas de flange, é possível rodar silenciadores durante a instalação.

Exposição rápida das vantagens

• Compensação de ângulo no sistema de gás de escape
• Os silenciadores podem ser rodados durante a instalação
• Condições de instalação e remoção mais fáceis graças ao aumento 

de flexibilidade da totalidade do sistema
• Mais momentos de torção do que as uniões de flange esférica
• Taxa de fuga reduzida
• Peso reduzido

Aplicações

• Máquinas agrícolas
• Máquinas de construção
• Fabrico de motores

Materiais

Material Resistência à corrosão no ensaio de nevoeiro salino

W2 Mín.   96 h
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sem fixação com fixação

Parafusos

A entrega não inclui parafusos ou porcas de fixação. As dimensões  
M8 ou M10 são necessárias.

Dados técnicos e informações de encomenda

SEC NORMACONNECT®

Denominação
Diâmetro interior do tubo rígido Diâmetro de aperto 

em mm Raio da flange
W2

Azulem mm em polegadas
SEC 55 55 2 3/16 65 32,5 0595 XXXX 055

SEC 60 60 2 3/8 69,5 35 0595 XXXX 060

SEC 65 65 2 9/16 75 37,6 0595 XXXX 065

SEC 70 70 2 3/4 81,5 40,2 0595 XXXX 070

SEC 75 75 3 87 42,5 0595 XXXX 075

Esfera Sinal
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Diâmetros adicionais mediante pedido


