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Muita Matrix tuotteita: 

Matrix "AIR CHAMP" painekäyttöiset 
levy kytkimet 
Saija pyörimättömällä sylinterillä 
varustettuja kytkimiä, kuivakäyttöön. 

Kuulalaakeritu mäntä-sylinteri 
asetelma. Toisiolaakerointi 

mahdollistaa hihnapyörien, 
ketjupyörien tai muiden vastaavien 
vetolaitteiden suoran kiinnityksen. 

Palautusjouset varmistavat 
täydellisen irtikytkennän. 

Maks. momentti 630 Nm/5,5 bar. 

Matrix 52H hydrauliset monilevykytkimet 
Saija pyörimättömällä sylinterillä 
varustettuja kytkimiä, 

öljykylpykäyttöön. Neulalaakeroitu 
mäntä-sylinteri asetelma. 

Sisimmäisten levyjen väliset jouset 

varmistavat täydellisen 
irtikytkennän. 

Maks. momentti 3450 Nm/20 bar. 

Matrix 66H-02 hydrauliset 
monilevykytkimet 
Saija pyörivällä sylinterillä 
varustettuja kytkimiä, 

öljykylpykäyttöön. Käyttöpaine 
johdetaan aksiaali- ja radiaali 

porauksin, akselin kautta kytkimen 
sylinteriin. Sisimmäisten levyjen 
väliset jouset varmistavat 

täydellisen irtikytkennän. 

Maks. momentti 43350 Nm/ 

34,5 bar. 

Matrix 4EC sähkömagneettiset levykytkimet 
Saija pyörimättömällä kentällä varustettuja kytkimiä, 
kuivakäyttöön. Syöttämällä kytkimen puolaan 
tasavirtaa herätetään magneettikenttä, joka 
vetää kytkinen ankkuri levyn ja magneetin 
yhteen, aikaansaaden momenttia välittävän j 
voimansiirtokomponentin. Kuulalaakeroitu 

magneettiasetelma. Perusversion, 
kiinnityspultein varustetun ankkurilevyn 
ja magneetti asetelman, lisäksi saatavilla 
toisiolaakeroitu ja liitäntäkytkimellä 

varustettu versio. 

Maks. momentti 151 Nm. 

Matrix "AIR CHAMP" pneumaattiset 
levyjarrut 
Saija pyörimättömällä sylinterillä 

varustettuja jarruja, kuivakäyttöön. 
Kuulalaakeroitu mäntä-sylinteri 
asetelma. Palautusjouset varmistavat 
täydellisen irtikytkennän. 

Maks. momentti 600 Nm/5,5 bar. 

Matrix 56P jousikuormitteiset, paineella 
avattavat monilevyjarrut 
Saija lautasjousikuormitteisia 

monilevyjarruja kuivaan tai 
öljykylpykäyttöön. Kuivakäyttö 
(paikoitus tai pito), öljykylpykäyttö 
(paikoitus, pito tai dynaaminen 
jarrutus). Jarrun kiinnitysnapa 
asennetaan jarrutettavalle akselille. 

Maks. momentti 9000 Nm. 
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Matrix 4EB sähkömagneettiset levyjarrut 
Saija pyörimättömällä kentällä 
varustettuja jarruja, kuivakäyttöön. 
Syöttämällä jarrun puolaan 

tasavirtaa herätetään 
magneettikenttä joka vetää 

ankkuri levyn ja magneetin yhteen, 
aikaansaaden jarruttavan 
voimansiirto komponentin. Jarruja 
saatavilla kiinnitykseltään useina 
eri versioina. 

Maks. momentti 750 Nm. 

Matrix lEB jousikuormitteiset, 
sähköisesti avattavat 
levyjarrut ---
Saija jousikuormitteisia 
sähkömagneettisesti avattavia 
levyjarruja kuivakäyttöön. 
Lisävarusteina saatavilla mm. 

pölysuojus, käsiavauskahva ja 
tasasuuntaaja. 

Maks. momentti 230 Nm. 

Matrix 54L ylikuormitussuojakytkin luiston 
ilmaisimella 
Saija ylikuormitussuojakytkimiä 
kuivaan tai öljykylpykäyttöön. 
Säädetyn Iaahausmomentin ylittyessä 
kytkin luistaa. Kytkimen luistaessa 
aktivoituu luiston ilmaisija, jota 
hyväksikäyttäen saadaan välitettyä 

sähköinen viesti valvomoon tai 
sammutettua käyttömoottori. 

Laukaisumomentti on säädettävissä. 

Maks. laukaisumomentit: 2200 Nm 
(kuiva) 1220 Nm (öljykylpy) 

Matrix 1 TC hammastetut kytkentäkehät 
Saija hammastettuja kytkentäkehiä tarkkaan kytkentään ja 
suurille momenteille, käyttökohteina mm. 

indeksointi sovellutukset. 
Vakiosmja käsittää 
kytkentäkehät 
väliltä 125-280 mm. 

Erikoiskehiä 625 mm 

asti. 

Waldron Flexalign W laippahammaskytkimet 
Hammaskytkimiä on saatavilla 
yksinivelisinä (hammastettu napa+ 
kiinteä napa), kaksinivelisenä (kaksi 
hammastettua napaa) sekä 

putkiakselilla tai umpiakselilla 
varustettuina versioina. Taottujen 
teräsnapojen ja -ulkoholkkien 
hammastuksen ryntökulma on 40°. 

Erikoistiivisteet sallivat suuret 
asentovirheet. 

Maks. momentti 113900 Nm. 

Waldron Powerlign yksiosaisella ulkoholkilla 
varustetut hammaskytkimet 
Hammaskytkirniä on saatavilla 

kaksinivelisinä (kaksi 
hamrnastettua napaa) ja 

yksinivelisenä (hamrnastettu napa 
+ kiinteä napa, pienet koot).
teräsnapojen ja -ulkoholkin
harnrnastuksen ryntökulma on 

40°. Teräsvahvistetut tiivisteet.

Maks. momentti 24925 Nm.
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Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirtoratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatus- 

tekniikkaa, pumppuja, puhaltimia ja teollisuushuoltoa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa,  

hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä talotekniikan kiinnitys-  

ja asennustarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 65 M€ ja henkilöstön määrä 160. Toimipisteemme  

sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.

Puh. 010 8345 500 
power.hydraulics@masino.fi 
www.masino.fi/masino-konaflex

Myynti

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa

Huolto ja kokoonpano

Tampere
Lentokentänkatu 9 C 
33900 Tampere

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Oulu
Revontie 2 
90830 Haukipudas

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa
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