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• Contínuo em borracha de face vedante produzido até 2.100 mm 
em uma única peça e junta vulcanizada para grandes diâmetros. 
Funciona como vedação dianteira e é a solução perfeita para 
prevenir contaminação por sujeira, poeira ou água. Pode ser 
utilizado como vedante secundário para proteger vedantes 
primários.

• O V-Ring é um vedante de uso e montagem fácil desde sua auto 
retenção no eixo e não precisa de um grau de acabamento e 
tolerância especiais. A área de contato pode ter dureza desde 
Ra 0.5 a Ra 1.6 de acordo com a velocidade e os fluídos a serem 
vedados.

• Pode ser utilizado sem uma faixa de metal para velocidades 
periféricas até 10/12 m/sec.

• Faixa de metal de fixação disponível sob solicitação.

Aplicações
Todos os tipos de indústria.

Dimensões: Mínimo Ø interno de 3,2 mm; Máximo Ø externo 
2.100mm em uma única peça; maior que 2.100 mm através da 
técnica de junta vulcanizada à quente
Velocidade de trabalho: 
V-Ring Rotativo: 12 m/s - V-Ring Estacionário 20 m/s
Pressão: Sem Pressão
Faixa de Temperatura Operacional: - 60°C / + 220°C
Observações: Todos os parâmetros de trabalho variam, 
considerando os tipos diferentes de materiais e elastômeros 
utilizados.
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Para mais informações sobre todos nossos produtos, por favor verificar nossa página da Internet ou contate nossos escritórios.

V-RINGS

1 Corpo de borracha

Características Técnicas

2 Faixa de metal de fixação 
(sob solicitação para os tipos 
VRME, VA e VAX)

Materiais

1 Elastômero: 
NBR; HNBR; FKM; EPDM; CR; VMQ

2 Faixa de metal de fixação:
301 Aço inoxidável
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RETENTORES DE EIXO ROTATIVO E PEÇAS 
PERSONALIZADAS FEITAS COM  ELASTÔMERO E METAL
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VL

VEAX

V-Ring com seção transversal 
axial estreita adequado para ar-
ranjos compactos. Seção trans-
versal com dimensões fixas.

Versão especial do tipo VAX 
com uma aba vedante definida 
e forte, com propriedades me-
cânicas superiores.

VRME

VEA

V-Ring com uma caixa embuti-
da para uma faixa de metal de 
fixação. Seção transversal com 
dimensões fixas.

Versão especial do tipo VA com 
uma aba vedante definida e for-
te, com propriedades mecâni-
cas superiores.

VA

VAM

V-Ring com seção transversal 
padrão proporcional ao diâme-
tro do eixo. Sob demanda, faixa 
de metal de fixação com clipes.

V-Ring com um metal de refor-
ço inserido no fundo. Sugerido 
para aplicações em indústrias 
de metais primários. Seção 
transversal com tamanhos fi-
xos.

VS

V-Ring com uma seção trans-
versal mais larga para melhor 
fixação e com dimensões pro-
porcionais ao diâmetro do eixo.

VE

V-Ring com perfil especial de 
aba para maior elasticidade. Se-
ção transversal com dimensões 
fixas.

VAX

V-Ring de aba longa com seção 
transversal com dimensões fi-
xas. Sugerido para aplicações 
em trabalho pesado. Sob de-
manda, faixa de metal de fixa-
ção com clipes.
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