Molas Enduro

Segurança e confiabilidade, mesmo nas condições mais adversas.

Excelência em segurança
Molas Enduro

As molas Enduro são molas de aço especialmente projetadas e
inteiramente encapsuladas em borracha. Além das vantagens em
termos de segurança, 80% do efeito da mola é atribuído à alta
capacidade das espiras de aço, enquanto o revestimento de
borracha as protege contra a corrosão e outros efeitos ambientais
prejudiciais.
As molas Enduro apresentam excelentes vantagens econômicas,
funcionais, operacionais e de segurança quando comparadas com
molas convencionais, tais como molas de aço, amortecedores de
borracha sólida e outros tipos de combinações aço-borracha.
Além de instalar as molas Enduro em equipamentos novos, a
Schenck Process pode modernizar o sistema de molas de
equipamentos vibratórios e outras instalações existentes. Para
isto, avaliamos cuidadosamente cada situação e determinamos a
adequabilidade das molas Enduro para as respectivas aplicações.

A Schenck Process já instalou as molas
Enduro, com sucesso, em muitas
indústrias de ambiente adverso, com
resultados muito acima do esperado.
Aplicações que vão desde minas de
minério de ferro, ouro, carvão até o
processamento de sais minerais, já se
beneficiaram das diversas vantagens
das molas Enduro.

•• A mola Enduro consiste de um núcleo de mola de aço de alta capacidade de carga,
revestida com borracha vulcanizada a quente;
•• Excelentes características de segurança;
•• O projeto elimina completamente os pontos de corrosão por pits;
•• O efeito inerente de absorção de impacto reduz drasticamente a trepidação da peneira
quando o equipamento é ligado e desligado;
•• Níveis de ruído significativamente reduzidos;
•• Menor tempo de parada em função de uma vida útil consideravelmente maior,
frequentemente mais de seis vezes superior à vida útil de molas de aço convencionais;
•• Projetadas para isolar de forma eficaz o movimento do equipamento em relação à
estrutura de suporte;
•• Pode ser usada em ambientes corrosivos;
•• O revestimento de borracha proporciona proteção contra a penetração de material
entre as espiras da mola;
•• Menor custo de reposição;
•• As molas Enduro têm uma garantia padrão de 2 anos.

As molas Enduro estão disponíveis em uma
variedade de tamanhos, adequados para
diversas aplicações. A tabela mostra alguns
exemplos de tamanhos de molas Enduro mais
comumente utilizados. Outros tamanhos estão
disponíveis mediante consulta.
As molas Enduro são fornecidas completas,
com os assentos superior e inferior projetados
com precisão e prontas para instalação e uso.

Dimensões e peso
Código

E40

E32

E31

E23

E22

Comprimento (mm)

460

380

380

460

370

Diâmetro (mm)

280

210

210

280

210

Peso aproximado (kg)

20

15

10

12

8

08.15 · As informações apresentadas nesta publicação não representam
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