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• Limpadores de haste para movimentos lineares alternativos fo-
ram desenvolvidos para proporcionar proteção de primeira classe 
para vedantes e corpos de condução hidráulicos e aplicações em 
cilindros pneumáticos. 

• A principal função dos limpadores de haste é de manter a haste 
limpa de qualquer impureza possível.

• Os limpadores de haste •FP• tem um chanfro no diâmetro ex-
terno para facilitar o encaixe de pressão dentro da caixa. Para 
simplificar a instalação, o furo deve ter um chanfro conforme a 
norma DIN 3760.

Condição geral de uso
Para o uso correto de limpadores de vareta nos sugerimos a se-
guinte instrução de montagem.

Pistão
A superfície do eixo deve possuir dureza de Rmax <= 2 μm.

Caixa
A caixa do limpador tem que ser construída conforme a norma 
ISO H8 e complementada com chanfros.
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Para mais informações sobre todos nossos produtos, por favor verificar nossa página da Internet ou contate nossos escritórios.

ANÉIS RASPADORES

1 Diâmetro externo coberto com 
borracha

Características Técnicas

2 Inserção de metal

3 Aba vedante feita a molde

Materiais

1

2 Inserção de metal:
Fe DC04; AISI 304; AISI 316

Elastômero: NBR; FKM
NBR Temperatura de trabalho
-25° ÷ +100° C.
FKM Temperatura de trabalho
-20° ÷ +200° C.
Velocidade linear: 2 m/s
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1 Capa metálica com superfície 
rígida

Características Técnicas

2 Corpo e aba vedante feitos com 
borracha

3 Aba vedante feita a molde

Materiais

1

2

Capa de metal:
Fe DC04; AISI 304; AISI 316

Elastômero: NBR; FKM
NBR Temperatura de trabalho
-25° ÷ +100° C. 
FKM Temperatura de trabalho 
-20°÷ +200° C. 
Velocidade linear: 2 m/s

SPECIAL OIL SEALS
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RETENTORES DE EIXO ROTATIVO E PEÇAS 
PERSONALIZADAS FEITAS COM  ELASTÔMERO E METAL


