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RETENTORES TIPO TGF
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TGF

• Retentor com alta-retenção inteiro de borracha com uma fita de 
metal flexível vulcanizada para ser montado sem placa de fixa-
ção.

• Também disponível na versão “dividida” (aberta). Utilizado prin-
cipalmente em aplicações sem nenhuma pressão. Neste caso a 
placa de fixação é recomendada.

• Mola de ligação também disponível encapsulada em resina ou 
outros materiais para proteção contra agressões químicas e su-
jeira.

Aplicações
Indústrias de metal primário, Indústria de Moinho de vento, In-
dústria Marinha, Indústria de Geração de energia e suprimentos, 
Indústria no Geral 

Dimensões: Mínimo Ø interno de 200 mm; Máximo Ø externo 
de 2.000 mm 
Velocidade de trabalho: até 25 m/s
Pressão: 0 BAR “dividido” -  0.5 BAR “contínuo”
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.

1 Corpo de borracha

Características Técnicas

2 Faixa de metal flexível

3 Mola de ligação

Materiais

1 Elastômero: 
NBR; FKM; HNBR

2 Faixa de metal:
Fe C67 temperado

3 Mola de ligação: 
AISI 302; AISI 316

4 Aba vedante feita a molde
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RETENTORES DE EIXO ROTATIVO E PEÇAS 
PERSONALIZADAS FEITAS COM  ELASTÔMERO E METAL
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Vedante de auto retenção com 
faixa de metal flexível completa-
mente coberta com borracha.

Variação do tipo TGFW, com 
adicional aba de poeira.

Variação do tipo TGFW-MTV, 
com adicional aba de poeira.

TGFW TGFWP

TGFWP-MTV
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Perfil com faixa de metal flexível 
completamente recoberta com 
borracha, para altas pressões 
até 4 BAR. Disponível somente 
na forma “contínua” (fechada). 

Melhoria especial do tipo TGFW 
com mola de ligação completa-
mente vulcanizada na aba de 
vedação.

TGFW-BP TGFW-MTV
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TIPOS TGF
SPECIAL OIL SEALS

TGF

Perfil com faixa de metal flexível 
que permite montagem sem 
placa de fixação.
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Variação do tipo TGF, com adi-
cional aba de poeira.

TGFP
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Perfil com faixa de metal flexível 
com ranhuras de lubrificação 
axial (A) e radial (R).

TGF-B
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Perfil especial da aba de veda-
ção para aguentar altas pres-
sões até 4 BAR. Disponível 
somente na forma “contínua” 
(fechada).
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