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Nossas conexões de acionamento patenteadas, 
pré-montadas encaixam em eixos motrizes de 
¾”, 7/8” e 1” e também em tamanhos métricos. 
Ele tem três parafusos SQUEX 3/8” para fácil 
instalação com uma chave.

 f As unidades vêm com pré-montado
 f Economiza tempo em campo
 f Atende e excede o desempenho do 

acoplamento UMC existente
 f Projeto universal – encaixa em todos os 

tamanhos de eixo – padrão e métricos

 f Disco de uretano estabilizado para UV
 f Converte facilmente de Não Rebocável para 

Rebocável
 f Haste de centralização para manter o 

alinhamento no torque de pico
 f Parafusos SQUEX UMC (Pescoço Quadrado – 

Cabeça Sextavada) para instalação simples 
com uma chave

Características e Benefícios

Número Modelo Descrição
CX-1 Tamanho Unico

Acoplamento CX

O Acoplamento CX da UMC é uma conexão 
de acionamento atenuante de choques entre 
o redutor e a caixa de transmissão final. O 
projeto reduz o tempo de ajuste para pivôs 
centrais e laterais novos. De forma similar, é o 
complemento perfeito para sistemas rebocáveis 
devido à capacidade de controlar o desengate 
no câmbio. Do ponto de vista dos técnicos de 
serviço, é a melhor solução universal, pois este 
acoplamento único encaixa em todas as marcas 
de pivôs centrais e laterais.

Projetado para uso como acoplamento univer-
sal pré-montado.
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Desenho Dimensional
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