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TGA

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

• Vedante de óleo flexível em tecido emborrachado com reforço 
traseiro e aba de borracha vedante com mola de ligação.

• Requer uma placa de fixação.

• O assento da mola de ligação (aço inoxidável) é projetado para 
prevenir sua perda acidental durante a montagem. Particular-
mente útil para instalações não supervisionadas nas plantas.

 
• Mola de ligação também disponível encapsulada em resina ou 

outros materiais para proteção contra agressões químicas e su-
jeira.

• Tipo TGA é fornecido com ranhuras de lubrificação axial (A) e 
radial (R).

• Tipo TGA é fornecido com ranhuras de lubrificação radial (R).
 

Aplicações
Todos os tipos de setores industriais

Dimensões: Mínimo Ø interno de 150 mm, Máximo Ø externo de 
2.000 mm em uma única peça; maior que 2.000 mm através da 
técnica de junta vulcanizada à quente
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.

RETENTOR DE NBR COM LONA TIPO TGU - TGA - TGR 
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Características Técnicas

2 Aba vedante em borracha

3 Caixa para mola com assento para 
prevenir sua perda acidental duran-
te a montagem

Materiais

1 Reforço traseiro em tecido 
emborrachado NBR; FKM; HNBR

Reforço traseiro em tecido 
emborrachado

2 Elastômero: 
NBR; FKM; HNBR

4 Mola de ligação:
AISI 302; AISI 316

4 Mola de ligação

6 Ranhuras lubrificantes

5 Borda de vedação feita através do 
processo de corte

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

Vedante de óleo com reforço 
traseiro flexível em tecido em-
borrachado e aba vedante em 
borracha com mola de ligação.

TGU-GM

TGU-BP

Estes tipos de retentores em 
tecido emborrachado são va-
riações do padrão TGU e são 
projetados para serem usados 
em ambientes de alta pressão.

TGU-MTV

Vedante de óleo com reforço 
traseiro flexível em tecido em-
borrachado. Mola de ligação 
vulcanizada na aba de vedação.

A resistência à pressão varia de-
pendendo do perfil do retentor 
utilizado na aplicação. Estes re-
tentores não estão disponíveis 
na versão “dividida” (aberta).

TGU-BP RANN

TGU-TE

Aba vedante no diâmetro exte-
rior.

Perfil especial que combina as 
características dos eixos rotati-
vos vedantes ao vedante fron-
tal.
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O tipo TGU-GM é um tipo de anel 
com a traseira reforçada em teci-
do emborrachado, produzido com 
uma mola laminar em aço inoxidá-
vel:
• A mola laminar é vulcanizada na 
aba de vedação. 
• A montagem requer uma placa 
de fixação. 
• Sob solicitação especial pode ser 
produzida em formato “dividido” 
(aberto). Nesses casos, não deve 
haver pressão na sua aplicação. 

O diâmetro mínimo que pode ser 
produzido é de 150 mm. Para me-
nores dimensões, por favor conta-
te •FP• para verificar a possibilida-
de de produção.

TGU-VGUARD

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

Perfil com uma aba vedante es-
pecial para resistir a altas pres-
sões.
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TIPOS TGU
SPECIAL OIL SEALS

RETENTORES EM NBR E LONA ESPECIAIS PARA ALTA PRESSÃO

B

H

A

2



fpparis.comF.lli Paris  S.r.l.  a socio unico

via Marconi 142/144, 24060 Castelli Calepio (BG) ITALY
 +39 035 442 5511 |  +39 035 442 5478 |  info@fpparis.com

TGA

Fornecido com ranhuras de lu-
brificação axial (A) e radial (R), 
mais utilizado em aplicações 
“traseira com traseira”.
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TGA-BP

Fornecido com ranhuras de lu-
brificação axial (A) e radial (R), 
mais utilizado em aplicações 
“traseira com traseira” . Perfil 
especial da aba de vedação 
para aguentar altas pressões 
até 4 BAR. Não recomenda-
do em seu formato “dividido” 
(aberto).
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TGR

Fornecido somente com ranhu-
ras de lubrificação radial (R). 
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Acabamento superficial do eixo A superfície do eixo deve possuir dureza: Ra = 0.3 - 0.5 µm; Rmax - 1-2 µm. Obtido através de 
imersão

Dureza do eixo Recomendado:  40 ÷ 50 HRC.

Desalinhamento do eixo Dependendo da velocidade., não deve exceder 1.5 mm.

Tolerância da caixa e do eixo odos os tipos de TGU, TGA e TGR devem ser montados axialmente na caixa e com flanges. 
Eixo: h 11 Caixa: H 8 Espessura ou altura: nominal da dimensão do anel ± 0.1 mm

Instruções de montagem: 
TGU, TGA e TGR 

Os modelos TGU, TGA e TGR são sempre utilizados com uma placa de 
retenção, do qual cria uma pré-carga axial, assegurando a estática 
vedação do anel. Para facilitar a montagem do anel, é melhor fornecer 
uma caixa com um chanfro. 
O anel deve ser inserido uniformemente e pressionado no seu assento. 
Antes de apertar a placa de retenção, verifique se a aba de vedação 
e o tecido traseiro estão na posição correta e que a mola está posi-
cionada.

Instruções de montagem:
TGU Dividida, TGA Dividida, TGR Dividida (modelo aberto)

Remova a mola e abra a junta. Coloque a mola ao redor do eixo. Junte 
dois extremos finais da mola e feche. Coloque o anel no eixo e empurre 
a mola no seu assento. Tenha certeza que o ponto de ligação do anel 
esteja na posição de 12 horas. Ao usar dois anéis divididos, o ponto de 
ligação deve estar nas posições de 11 horas e 1 hora. Quando for ve-
rificado que os dois finais estarão perfeitamente alinhados, pressione 
o anel no assento e aperte a placa de retenção como descrito acima.

TIPOS TGA e TGR
SPECIAL OIL SEALS

FICHA TÉCNICA: Todas perfis em tecido emborrachado

TGA-MTV

Retentor especial com trasei-
ra com tecido emborrachado. 
Mola de ligação vulcanizada 
na aba de vedação. Fornecido 
com ranhuras de lubrificação 
axial (A) e radial (R).
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