
&Transmissão de Potência
Transferência de Movimento



A Fenner Drives há desenvolvido um portfólio único de produtos para transmissão 
de potência e unidades transportadoras de componentes. 

Oferecemos a possibilidade de ser a única fonte para todos esses componentes. 
Conte com a vantagem de ter múltiplos desenhos e disponibilidade imediata.

A sua aplicação e especial ou incomún? Temos um amplo departamento de 
engenharia e serviços técnicos, disponíveis para dar apoio ou desenhar uma  
solução personalizada.

Consolide sua compra com nos

Conte com a Fenner Drives...
Nós temos o produto certo para você.



Tensores para Correias e Cadeias 

Opção mais fácil de instalar, fácil de estocar e solução permanente em relação às correias 
convencionais de borracha em V sem fim. Feitas de elastômeros de poliuretano reforçados 
com múltiplas fibras de tecido de poliéster industrial, as Correias em V de HPC da 
Fenner Drives oferecem uma alternativa para solução de problemas nas correias em V 
convencionais para as sessões transversais clássicas e métrica (SP).

A chave para obter o melhor desenho de máquinas é… a ausência de chaves! Desde engrenagens 
até cames, eixos de hélice, rebolos, polias sincronizadas e transportadoras a rolos, a família de 
Buchas sem Chaveta e Dispositivos Especiais de Fixação B-LOC e Trantorque traz a mais avançada 
solução para montar e posicionar todos os tipos de componentes sem esforços. 

A Fenner Drives tem a maior variedade de correias de poliuretano e O-Rings disponível no 
mercado, inclusive o modelo Eagle Orange 85. Temos todos os perfis padrão em V, redondos e 
planos em estoque – prontos para o seu uso, aqui e agora. Nossas correias são fáceis de fazer sem 
fim utilizando nosso Kit de Soldagem Fenner Drives. Também somos especialistas na fabricação de 
perfis customizados, durômetros e superfícies de topo especiais.

A alta resistência e o desempenho do nylon reforçado com fibra de vidro tornam nossas polias 
guia e roda dentada de correias extremamente duráveis, mas ao mesmo tempo são leves e 
resistentes à corrosão. Estes produtos oferecem uma excelente alternativa com custo reduzido 
em relação às peças convencionais de metal. Disponível em vários tamanhos para correias em V, 
correias redondas ou planas e para correntes geralmente usadas no mercado. Use com o Tensor 
T-Max – a opção mais prática para solucionar problemas de tensão.

Mantenha suas unidades automaticamente tencionadas com os tensores de correia e cadeia 
T-Max. Melhore a eficiência e a vida útil dos componentes da unidade com a tensão adequada. 
Temos diversos modelos e tamanhos disponíveis para diversas aplicações, seja para transmissão 
de potência ou transporte de carga, inclusive a Série RT3000 e RT4000 para motores com uma 
ou correias múltiplas em V e outras aplicações que exijam altas velocidades e cargas pesadas.

Acabe com a fricção e aumente a vida útil das correias ou cadeias com as guias Trackstar UHMW. 
Temos vários perfis padrão disponíveis para todas as correias e cadeias únicas ou duplas, em V, 
redondas e planas utilizadas no mercado. Nossos produtos são fabricados de acordo com 
tolerâncias exatas e estão sempre em estoque para serem enviados imediatamente a você – 
mesmo que você precise de um ou de centenas de exemplares de nossos produtos, é só ligar. 
¡Temos tudo o que você precisa!

Guias de Correias e Cadeias UHMW

Polias Guia e Rodas dentada para cadeias

Correias de poliuretano & Anéis (O-Rings)

Buchas sem chaveta

Correias em V Compostas de Alto 
Rendimento (HPC)
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A Fenner Drives e líder na fabricação de 
componentes de solução para a indústria de 
transmissão de potencia e transferência de 
movimento.  

Amplamente reconhecidos por nossa experiência e inovação 
em tecnologias de fabricação, combinamos confiabilidade, 
qualidade e valor aos nossos produtos consistentemente. 
Como parte do nosso compromisso em oferecer serviços 
e suporte técnico diferenciado, contamos com unidades 
completas de engenharia, desenvolvimento e testes. 

Fenner Drives e subsidiaria de Fenner PLC. Com mais de 
3000 funcionários globalmente, Fenner PLC e líder mundial 
na tecnologia de polímeros reforçados. 


