
ONZE TROEVEN 
WACHTDIENST 24U./24 – 7D/7

 •  Grote voorraad

 •  ATEX-homologatie

 •  Gebruiksveilig

 •  Voornamelijk Europese fabrikatie

 •  Beperkt onderhoud

 •  Gemakkelijke controle van de slijtage van de 

elastische elementen in optie

 •  Totaalaanbod van onderdelen voor 

motorisering en krachtoverbrenging

 • Technische ondersteuning door onze 

leverancier

GOED OM TE WETEN

Neem contact met ons op voor  

de pneumatische koppelingen Elpex…

Zie ook onze productfiches over de andere 

koppelingen van SIEMENS (Bipex, Rupex, 

Arpex, Fludex en Zapex) evenals over de 

koppelingen van COLMANT CUVELIER 

(Pneumabloc, Coflex, Fexobloc, Nylflex en 

Powergrip).

Ook de koppelingen Poly, Rotex, Pencoflex, 

Sureflex en Debex bieden wij aan het verkoop.

Neem contact op of bezoek onze website 

www.abm-tecna.be !

Elastische  
koppelingen N-Eupex

N-Eupex

 •  Zeer goed ingevoerd product

 •  Zeer goede verhouding koppel/Ø

 •  In voorraad tot bouwgrootte 400

 •  Bufferstukken aangepast voor verschillende 
toepassingen

 • Snelle uitboring op aanvraag demande

N-Eupex Standard

 • Universele en zuinig koppeling met pin

 • Koppel van 19 tot 62 000 Nm

 • Omgeving van -50 tot +100°C

 • Maximale afwijking 0,2°

 • Verbindingsstuk

 • Verticale montage mogelijk

 • Weinig plaatsruimte, klein gewicht

N-Eupex DS

 • Universele en zuinig koppeling  

met pin, met actieve veiligheid

 •  Koppel van 19 tot 21 200 Nm

 •  Omgeving van -30 tot +80°C

 •  Maximale afwijking 0,2°

 •  Schijf, trommelrem

 •  Verticale montage mogelijk

 •  Weinig plaatsruimte, klein gewicht

Goed om te weten !

Let op voor het etiket…
Een dubbel etiket dat bij de eerste montage 

aangebracht moet worden, duidt aan wanneer 

de elastische elementen versleten zijn!.

Als de pijl in het zwarte deel blijft, is de 

koppeling klaar voor gebruik.

Maar als de pijl in het rode deel komt, zijn de 

elastische elementen te vervangen !

Verkrijgbaar in optie.

KOPPELINGEN 
N-EUPEX SIEMENS
Eenvoudig, gemakkelijk, efficiënt...

N-Eupex Standaard

Etiket voor 
slijtagecontrole 

verkrijgbaar in optie 

N-Eupex DS
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1 ABM TECNA, LEVERING VAN ONDERDELEN VOOR AL UW INDUSTRIËLE TRANSPORTSYSTEMEN !

Zwedenstraat 9  |  B-9940 EVERGEM | T : +32 (0)9 245 24 62  |  F : +32 (0) 71 85 82 89 | sales@abm-tecna.be | www.abm-tecna.be
Gegevens en informatie uit de officiële catalogi van onze leveranciers. Behoudens vergissing of weglating behoudt ABM n.v. & TECNA n.v. zich het recht voor om deze gegevens en informatie op elk ogenblik te wijzigen !
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