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• Estes retentores são similares aos do tipo L2M® e foram desenvol-
vidos para cilindros de diâmetros pequenos, iniciando em 100 mm. 
Para diâmetros menores, por favor nos contate para avaliarmos a 
possibilidade de produção.

• Feitos com uma capa externa de metal forte de acordo com as es-
pecificações internas do •FP•, nos quais o elemento vedante é vulca-
nizado. Disponível em vários elastômeros.

• A presença de um aro de aço fundido ligado à capa de metal exter-
na, e uma mola laminar em aço inoxidável vulcanizado na aba ve-
dante garantem uma performance vedante correta, mesmo quando 
ocorrem cargas de choque..

• Este retentor é recomendado para aplicações com graxa e veloci-
dades baixas.

• Uma adicional aba vedante de poeira está disponível sob solicitação.

Aplicações
Indústrias no geral, indústrias de trabalho pesado, 
indústria de mineração, indústrias de metais primários.

Velocidade de trabalho: até 25 m/s 
Pressão: até 0.5 BAR
Faixa de Temperatura Operacional: - 40°C / + 220°C
Observações: Todos os parâmetros de trabalho variam, conside-
rando os tipos diferentes de materiais e elastômeros utilizados.

Para mais informações sobre todos nossos produtos, por favor verificar nossa página da Internet ou contate nossos escritórios.

RETENTOR TIPO L1M

1 Capa metálica com superfície rígida

Características Técnicas

2 Mola laminar vulcanizada

3 Aba vedante feita a molde

Materiais

1 Capa de metal:
Fe-DC04; AISI 304

2 Mola laminar:
AISI 301

3 Elastômero:
NBR; FKM; VMQ; HNBR

4 Aro de suporte 4 Aro de suporte:
Fe 37
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RETENTORES DE EIXO ROTATIVO E PEÇAS 
PERSONALIZADAS FEITAS COM  ELASTÔMERO E METAL
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Eixo Ø (mm) Chanfro
 “F” (mm)

<= 250 7.00

> 250 12.00

Tolerâncias do eixo e da caixa para tamanhos métricos (mm) e imperiais (polegadas)

Eixo Ø  <= 100  ± 0.080
(mm)  101 ÷ 150 ± 0.100
  151 ÷ 250 ± 0.130
  >= 250  ± 0.250

Caixa Ø      <= 76   ± 0.025
(mm)  77 ÷ 150  ± 0.040
  151 ÷ 255 ± 0.050
  256 ÷ 510  + 0.05 /-0.10
  511 ÷ 1015  + 0.05 /-0.15
  >= 1015   + 0.05 /-0.25
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Similares aos L1M mas com uma 
inserção de metal reversa. Esta 
solução tem sido projetada para 
caixas com espaço estreito, o que 
não permite a presença de aros 
de suporte.

Retentor com aba externa. So-
mente disponível em compostos 
FKM auto lubrificantes.

Retentores feitos para suportar 
pressões de 0.5 até 1 BAR. Perfis 
especiais podem ser feitos para 
aguentar pressões mais altas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os perfis também estão disponíveis com lábio guarda pó “P”
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