AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Controle de Velocidade
Controle de Posição
Controle de Transmissão

Seja bem-vindo!

Escritório América Latina - Unidade São Paulo

Somos reconhecidos como um dos principais
fornecedores de soluções globais na linha de
produtos de transmissão industrial.

Fundada em 1991, iniciamos nossas atividades fornecendo correntes
de transmissão, rodas dentadas e engrenagens.
Buscando atender a constante evolução tecnológica das máquinas
e equipamentos industriais, estabelecemos acordos de cooperação
com empresas no exterior, suprindo diariamente as demandas de
nossos clientes com produtos inovadores aliados a um atendimento
personalizado.
Assim, nós da Kaishin, nos orgulhamos em oferecer um portifólio de
produtos completo para controle de velocidade, controle de posição
e componentes de transmissão.

Nossos Parceiros:

Hitachi Maxco

Itoh Denki

Kana

KHK

Miki Pulley

Oriental Chain

Zero-Max

CORRENTES DE TRANSMISSÃO

KAISHIN

11 3617-7600
atendimento@kaishin.com.br

www.kaishin.com.br

ENGRENAGEM CILÍNDRICA
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Fornecemos engrenagens cilíndricas com dentes retos ou helicoidais
padronizadas em aço carbono com tratamento térmico e retífica nos
dentes. Podem ser fornecidas em aço inoxidável e plásticos especiais.

LIMITADOR DE TORQUE TP
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CORRENTES TRANSPORTADORAS
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Fornecemos correntes de rolo de primeira linha nas Normas ANSI e
BS/DIN, importadas com exclusividade do Japão. São correntes de alta
performance devido ao sistema construtivo, pré-tensionamento e alta
precisão garantindo uma vida útil infinitamente superior quando comparadas a outras correntes convencionais.

Fornecemos correntes transportadoras com abas, pino oco, pinos salientes, curva, com arrastadores e adicionais especiais para todos os tipos
de esteiras transportadoras conforme norma ANSI, BS/DIN e especiais
sob consulta.

RODAS DENTADAS

ENGRENAGEM CÔNICA
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Fabricadas em SAE 1045 para correntes de transmissão nas normas
ANSI e BS/DIN, podem ser fornecidas com têmpera nos dentes, com furo
piloto ou acabado, tratamento superficial e outras opções de material.
Fornecemos também rodas dentadas, polias e engrenagens especiais
conforme desenho ou amostra.

Série de engrenagens de módulo cônicas com dentes retos ou helicoidais
padronizadas. Podem ser fornecidas em várias ligas de aço carbono com
tratamento térmico e retífica nos dentes. Disponíveis também em aço
inoxidável e plásticos especiais.

CREMALHEIRA

PERFIL DE DESLIZAMENTO
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Fornecemos conjuntos de cremalheira e pinhão em aço carbono, aço
inoxidável e plástico em diversas configurações padronizadas com opções
contendo furo de fixação, tratamento térmico e retíficas nos dentes.

Perfil de deslizamento para correntes de transmissão e transportadores
em material PE-UHMW atóxico com opção para suporte em aço inox.
Fornecemos também perfis e peças usinadas em UHMW ou outro material
termoplástico.

LIMITADOR DE TORQUE TT

SNAPIDLE (TENSOR DE CORRENTE)
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Dispositivo mecânico de proteção que atua por fricção protegendo motores e equipamentos contra sobrecargas, podendo ser utilizados com
engrenagens, rodas dentadas, polias ou montados com acoplamentos.
Disponíveis nos tamanhos 50 a 178, torques entre 0,3 a 110,4 Kgf.m e
furos Ø 9 a 64 mm.

Proteção mecânica contra sobrecargas com resposta precisa por ação
de travas e molas helicoidais de precisão. Podem ser montados como
acoplamento ou eixo-cubo com opção de pino ou disco atuador.
Disponíveis nos tamanhos TT1X a TT4X, torques entre 0,3 a 340 Nm
e eixos Ø 8 a 45 mm.

Solução inovadora para o tensionamento de correntes de transmissão:
tensiona, guia, silencia, controla e aumenta a vida útil da transmissão.
Disponível para correntes simples ou múltiplas a partir de passo ¼” até 3”
nas normas ANSI e BS/DIN.

CHAINBREAKER (EXTRATOR DE PINOS)

CHAIN PULLER (PUXADOR DE CORRENTE)

CHAIN CUTTER (SACADOR DE PINOS)
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Ferramenta para extrair pinos de correntes disponível nos tamanhos:
Chainbreaker Nr.1 para corrente 25 a 50, Chainbreaker Nr. 2 para correntes
60 a 100 e Chainbreaker Nr. 3 para correntes 120 a 160.
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Ferramenta para montagem de correntes em máquinas, reduz o tempo de
parada de manutenção além de oferecer maior segurança. Fornecidos nos
tamanhos: Chain Puller KC-35/60 para correntes 35 a 60, KC-60/100 para
correntes 60 a 100 e KC-80/240 para correntes 80 a 240.
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Ferramenta para cortar correntes sacando totalmente os pinos. Disponível
no modelo Chain Cutter S (em sete tamanhos para correntes ANSI 25 a
120) e modelo Chain Cutter W (em quatro tamanhos para correntes ANSI
35 a 80, simples e duplas).

POLIA VARIADORA
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VARIADOR ZERO-MAX
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TRANSMISSÃO ANGULAR
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Variador de velocidade mecânico por meio de polias expansivas.
Disponível no modelo simples (controlado por mola) ou conjugado
(operando com correia Standard em “V” – perfil A,B e C – ou correia
variadora). Aplicável em diversas motorizações de 0,2 a 18,5 Kw,
proporcionando variações de até 1:4.

Variador de velocidade mecânico infinitamente ajustável, admite até
2000 rpm na entrada proporcionando velocidade de saída de 0 a 400
rpm e torque constante. Pode ser aplicado em motores de 0,1 a 0,75 Kw.
É leve, compacto, simples de operar e não apresenta restrições na posição
de montagem e sentido de rotação.

Caixa de transmissão angular com eixos posicionados a 90° são
disponíveis em 2 ou 3 vias com relação de 1:1 e 2:1 com várias opções de
eixos e capacidade de torque.

INVERSOR DE FREQUÊNCIA

BUCHA DE FIXAÇÃO PSL-K

BUCHA DE FIXAÇÃO PSL-G
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Série V6 de microinversor vetorial disponível para motores de potência 0,1
a 3,7 Kw, 220V trifásico com controle de frequência de saída de até 400 Hz.
De fácil instalação e operação, oferece uma ampla gama de funções.

Bucha de fixação mecânica Série PSL-K de dimensões compactas, com
capacidade de alto torque e com alta precisão de posição. Disponível para
eixos de Ø 6 a 40 mm e torque de 5,9 a 720 Nm.

Bucha de fixação mecânica Série PSL-G construída com componentes
resistentes, assegura alta capacidade de transmissão de torque e durabilidade. Disponível para eixos Ø 19 a 120mm e torques de 289 a 13500Nm.

BUCHA DE FIXAÇÃO ETP-A

BUCHA DE FIXAÇÃO ETP-E

BUCHA DE FIXAÇÃO ETP-T
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Bucha de fixação hidro-friccional série ETP-A CLASSIC, oferece uma ampla
gama de solução para fixação de peças em eixos, podendo ser montada
centenas de vezes. Disponível para eixos Ø 15 a 100 mm e torque de 43
a 12500 Nm.

Bucha de fixação hidro-friccional série ETP-E EXPRESS, oferece montagem
através do aperto de somente um parafuso lateral. Disponível para eixos
Ø 15 a 80 mm e torque de 46 a 8700 Nm.

Bucha de fixação hidro-friccional série ETP-T TECHNO oferece montagem
através do aperto de somente um para uso lateral. Disponível para eixos
Ø 15 a 100 mm e torque de 40 a 18000 Nm.

EMBREAGEM E FREIO 102/112

EMBREAGEM E FREIO 101/CS/111

UNIDADE DE FREIO E EMBREAGEM
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Linha de micro embreagens 102 e freios 112 eletromagnéticos fornecidas
nos tamanhos 02 a 05, torques entre 0,4 a 2,4 Nm, Ø externo 31 a 54 mm
e eixos Ø 5 a 15 mm.

Linha de embreagens 101/CS e freios 111 eletromagnéticos fornecidas
nos tamanhos 06 a 25, torques entre 5 a 320 nm, Ø externo 63 a 250
mm e eixos Ø 12 a 60 mm. Mantemos estoques com todas as opções de
armaduras simples ou com flanges.

As unidades de embreagens e freios eletromagnéticos combinados aliam
as características de nossas peças Standard montados em unidade completa com carcaça e eixos de entrada e saída em diversas configurações.
Disponíveis nos modelos 121, 122 e 125 com torques entre 2,4 a 320 Nm.

FREIO SEM EXCITAÇÃO

EMBREAGEM DENTADA 546

CONTROLADOR DE FREIO E EMBREAGEM
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Com aplicações para parada de segurança ou posicionamento, nossos freios
sem excitação operam quando não estão energizados, oferecendo uma
operação com baixo ruído, alta durabilidade, torque alto com dimensões
compactas e frenagem estável e segura. Disponível nos modelos BXW,
BXM, BXL, BXH, BXR, XS, 457 e 458 com torques entre 0,12 a 400 Nm.
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Série de embreagem dentada eletromagnética com capacidade de
transmitir alto torque e em alta velocidade. Fornecemos modelos com
engates posicionados em seis configurações. Disponível nos tamanhos 12
a 32 , torques entre 17,5 a 2200 Nm e eixos entre Ø 10 a 70 mm.
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Fornecemos completa linha de fontes de alimentação e controladores
para uso combinado com nossos freios e embreagens eletromagnéticos,
garantindo a alta performance de operação.

INDEX HANDLE SD
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ACOPLAMENTO AL
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ACOPLAMENTO ALS
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Com design compacto e leve, os indicadores de posição SD oferecem
facilidade de leitura e operação livre de manutenção. Disponíveis
nas escalas de 1/4 a 1/64 em dois sistemas: Pêndulo e Diferencial.
Podem ser fornecidos com volante sentido horário, anti-horário e diversas
outras opções.

Simples construção com dois cubos em alumínio e elementos de
borracha. Disponível nos tamanhos 35 a 110, com faixa de torque entre
0,5 a 50 Nm e furos Ø 3,5 a 48 mm.

Construído com dois cubos em alumínio e um elemento elástico em
poliuretano com montagem prensada permite uma operação sem folga
torsional. Disponível com fixação por parafuso, chaveta ou abraçadeira
nos tamanhos 014 a 105 e furos Ø 3 a 60 mm.

ACOPLAMENTO MM-K

ACOPLAMENTO MF-K

ACOPLAMENTO LM / ZG
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Construído com três camadas de molas, oferecem excelente flexibilidade
com tamanho compacto e alta capacidade de torque. Disponível nos
tamanhos 06 a 35, torque de 2,5 a 220 Nm e furos Ø 3 a 35 mm. Modelos
em aço inox e furos acabados podem ser fornecidos.

Acoplamento com construção idêntica ao modelo MM-K, porém fornecido
com flange em um lado. Disponível nos tamanhos 08 a 35, torque de 5 a
220 Nm e furos Ø 3,5 a 35 mm.

Acoplamentos série LM e ZG para desalinhamento angular entre 5° a 14°
e paralelo entre 0,5 a 4,5 mm. Fornecido nos tamanhos 06 a 14 e furos
Ø 3 a 14 mm.

ACOPLAMENTO ARM / ACRM

ACOPLAMENTO CHP

ACOPLAMENTO SFS
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Acoplamento série ARM e ACRM em duralumínio com construção
helicoidal e monobloco com fixação por parafusos ou abraçadeira.
Disponível nos tamanhos 050 a 200 e furos Ø 3 a 19 mm.

Acoplamento série CHP compacto construído com fole plástico e sem
folga torsional. Disponível nos tamanhos 20 a 34, com torque entre 0,4
a 3,0 Nm e furos Ø 3 a 12 mm.

Totalmente metálico e com membrana de fácil montagem, oferece
alta rigidez torsional e folga zero. Disponível em vários modelos com
lâmina simples e dupla, espaçadores, fixação por rasgo de chaveta ou
buchas cônicas.

ACOPLAMENTO SFC

ACOPLAMENTO CONTROLFLEX

ACOPLAMENTO CD
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Construído com cubos em duralumínio, lâminas em aço inoxidável
e fixação por abraçadeiras, foi desenvolvido especialmente para
servomotores. Disponível nos modelos SA2 e DA2, nos tamanhos 005 a
100, torque entre 0,5 a 250 Nm e furos Ø 4 a 45 mm.

Série de acoplamentos construídos com cubos em alumínio e elementos
simples ou duplo em plástico especial. Oferece folga zero e fixação por
abraçadeira. Fornecido nos tamanhos 08 a 31, torque entre 0,6 a 40,7 Nm
e furos Ø 3 a 38 mm.

Acoplamento flexível com discos em polímero especial para isolamento
elétrico e operação sem folga torsional. Fornecemos opções com discos
simples e duplos, com espaçadores, aço carbono, inox ou alumínio e com
rasgo de chaveta ou abraçadeira. Disponível nos tamanhos 18 a 120,
torque entre 20 a 5333 Nm e furos Ø 16 a 152 mm.

ACOPLAMENTO SCHMIDT

ACOPLAMENTO CC (CHAIN COUPLING)

ROLETES MOTORIZADOS POWER MOLLER
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Solução para acionamentos com eixos em desalinhamento, os
acoplamentos Schmidt aceitam grandes desalinhamentos paralelos com
velocidade constante e sem folga torsional. Elimina a necessidade de uso
de eixos cardan e reduz espaço em seu projetos.
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Indicados para aplicações com alto torque e baixa rotação. São fornecidos
com capa de proteção em alumínio. Disponível nos tamanhos CC3012 a
CC16022 e furos Ø 10 a 200 mm.

43

Linha de roletes motorizados fornecida pela Itoh Denki com diversas
opções de diâmetros, velocidades, capacidade de carga, velocidade,
revestimentos e controladores que proporcionam inúmeras soluções na
construção de sistemas transportadores.
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Conte conosco!
Fone: 55 (11) 3617-7600 | Fax: 55 (11) 3617-3142
atendimento@kaishin.com.br
Rua Antonio Fidelis, 389 - Lapa de Baixo
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www.kaishin.com.br

