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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Capa de proteção para o eixo desgastado

Sleeve para
reparo do eixo

O sleeve é um material de aço inox da 

mais alta qualidade com acabamento e 

dureza precisos. 

Esta é a maneira mais fácil de reparar e 

proteger os eixos desgastados.

Com isto evita-se o tempo gasto com a 

troca do eixo. Colocando o sleeve na

posição correta com a ferramenta própria 

que já vem no kit e pronto, o trabalho já 

esta feito. Uma vez já instalado o sleeve, é 

só voltar a utilizar o mesmo tamanho 

habitual de retentor.



Material: Sleeve - SAE 30304;

Ferramenta de montagem - JIS G3302 SGCC

Parede de espessura: 0.28 mm 0/-0.05

Rugosidade da superfície:

    Ra 0.20 ~0.80 µm

    Rz 1~5 µm

    Rmax abaixo 6.3 µm max

Dureza supercial: acima de HV 220 min

Material e Especicações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

KIT DE REPARO PARA DESGASTE DO EIXO

Sleeve

Ferramenta

Caixa colorida

Instruções de instalação



DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Maneira Fácil e econômica para reparar e
proteger eixos desgastados.

Flange removível

Entalhe de ruptura

Superfície de contato do retentor

Ferramenta de montagem

Sleeve pró-desgaste

RECURSOS
Instalação simples e rápida

Economia de custos: não há necessidade de repor o eixo 

desgastado da máquina ou substituir por um novo eixo.

Design no das paredes permite o uso do mesmo tamanho de retentor;

não precisa alterar o tamanho do selo.

Acabamento preciso na superfície obtidos pela tecnologia

avançada de trituração.

Alto grau da superfície de dureza para garantir resistência

á abrasão.

KIT DE REPARO PARA DESGASTE DO EIXO



INSTALAÇÃO POUPANDO

         TEMPO NA MONTAGEM

1. limpar o desgaste e remover as rebarbas.

2. Medir o diâmetro do eixo e escolher um tamanho adequado para o sleeve (foto 1).

3. Colocar o sleeve no topo do eixo (foto 2).

4. Colocar a ferramenta de montagem acima do sleeve. Se a ferramenta fornecida 

com o sleeve é muito curta, um tubo de maior comprimento pode substituir.

5. Bata suavemente a ferramenta de montagem até que a área desgastada

do eixo seja coberta pela sleeve (foto 3).

6. A ange do sleeve poderia ser mantido, até que termine a aplicação. 

Se for necessário remover, um pré-corte na ange do sleeve pelo cortador, isso

deve ser feito antes de ir para o passo 4 (foto 4).

7. Vericar novamente, se houver rebarbas no sleeve que possam prejudicar o retentor.

8. Lubricar o sleeve.

9. Continuar com a instalação do retentor.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Aviso Legal

1. Nos produtos é proibida a utilização, instalação ou aplicação no interior

    ou no exterior de qualquer instrumento e equipamento relacionado ao 

    aeroespacial.

2. A VOGA não tem nenhuma responsabilidade sob qualquer garantia implícita.

    É modicado ou adulterado;

    É usurpada, abusada ou mal aplicada;

    É usado em um ambiente crítico ou equipamentos sem o aviso

    prévio por escrito na VOGA;

    Não é utilizada em conformidade com as instruções impressas para  o usuário

    do material.

    É prejudicada devido à deterioração natural, decomposição ou transformação

    da estrutura química.

3. Se o produto VOGA for aplicado em ambiente crítico ou equipamento especico,

é permitida apenas a lançar em produção de massa quando a amostra foi

aprovada no teste conduzido pelo usuário.
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