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O que é um
anel de fixação?
Também chamado de “elemento de fixação”, o anel une duas peças com o 
efeito de cunha expansivo, ou seja, quando comprimida a cunha da peça “sobe" 
e o travamento é realizado com sucesso.

A principal função de um elemento de fixação é garantir que a ligação entre um 
eixo e um cubo seja segura através da fricção. Esses dispositivos mecânicos 
são usados em diversos acionamentos por ter uma montagem fácil, rápida e 
prática, e também, para conexão eixo-cubo ao eliminarem a necessidade de 
rasgos ou chavetas.
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Esses elementos de fixação podem  ser aproveitados em todos os casos em 
que se usam como meio de transmissão chavetas, buchas cônicas, eixos 
estriados ou talhados, pinos, pressão, entre outros. Eles são próprios para a 
fixação de engrenagens, polias, volantes, rodas excêntricas, alavancas, 
embreagens, cames, rotores, hélices e outros componentes.

Estes anéis são adequados para transmissão de torque, esforços axiais, 
momentos fletores e cargas radiais, separadamente ou simultaneamente. 
Porém, vale lembrar que ao serem usados é muito importante que seja adotado 
o fator de segurança específico ao seu projeto, que depende de cada aplicação.
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5 vantagens para
usar o anel de fixação
1. As tolerâncias do eixo, cubo e anel permitem uma fácil montagem e um 
posicionamento preciso;

2. A alta precisão de fabricação resulta em um acoplamento com bom 
balanceamento, o que permite a sua aplicação em altas rotações;

3. Altas pressões de contato conferem a transmissão de elevados torques 
transmissíveis  com grandes momentos de flexão. Nesta condição, a área de contato 
entre eixo, anel e cubo, fica praticamente isenta de corrosão;

4. A ausência de entalhes confere maior resistência estática e dinâmica, com projetos 
mais leves a um custo inferior em relação aos tradicionais métodos de fixação;

5. A grande variedade de anéis, combinada com o fornecimento de peças especiais, 
ampliam as possibilidades de obtermos a solução adequada para a maioria das  
fixações eixo-cubo.
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Considerada peça adequada para a transmissão de baixo, médio e alto 
torque, o anel de fixação vem nas opções de autocentrante e não 
autocentrante. Na indústria, o elemento de fixação pode ser aplicado como 
meio de transmissão em: esteiras transportadoras, prensas, máquinas de 
embalagem, máquinas têxteis, instalações para moagem.
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Esteiras transportadoras

APLICAÇÕES 
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Principal objetivo
do anel de fixação
A principal função de um anel de fixação é garantir a segurança na ligação de 
um eixo e um cubo por meio de fricção. O anel é instalado através da inserção 
do dispositivo de bloqueio entre os componentes, e o subsequente aperto dos 
parafusos. O uso de superfícies cônicas aumentam o diâmetro externo e 
diminuem o diâmetro interno, dessa maneira, formam-se as pressões Radiais.

As forças de aperto são fornecidas e controladas pelos parafusos (afixados 
com a utilização de torquímetro), isso permite a compensação direta da folga 
entre o eixo e a capa.



Tipos de
anel de fixação
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A linha de produtos Anéis de Fixação pode ser dividida em três categorias 
distintas:
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Anel de fixação
Faz a fixação pelo efeito de compressão e expansão. Ao apertar os parafusos, 
o anel interno comprime o eixo e o anel externo, por sua vez, expande ao 
pressionar o cubo, o que acaba gerando o travamento.

Eixo

Força de
fixação

Anel de
fixação

cubo da
engrenagem

cubo da
engrenagem

Força de
fixação

CUBO

CUBO

EIXO DE TRANSMISSÃO
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Anel de contração
Funciona por pressão. Ao apertar os parafusos, os discos comprimem o anel 
interno que exerce pressão sobre o eixo oco fazendo o travamento. O anel de 
contração é utilizado quando as aplicações externas fixam um eixo sólido a um 
eixo oco sem o uso dos tradicionais sistemas de fixação com chavetas. São 
mais precisos e possuem maior torque do que anéis de aperto.

Disco de
contração Eixo Eixo oco

Força de fixação
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Acoplamento rígido
Funciona por pressão. Ao apertar os parafusos, os discos comprimem o anel 
interno que exerce pressão sobre os eixos para fazer o travamento.
Esse acoplamento é utilizado em aplicações externas, une um eixo sólido a 
outro.

Eixo Eixo

Força de
fixação

Disco de
contração



Expansão interna e externa

ANEL DISCO

ANEL
Expansão externa

Expansão externa para os dois lados
Anel de Fixação

Formas de fixação
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Princípio de funcionamento

EIXO

CUBO

CUBO
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Características
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Cores diferenciadas*

Sequência de
aperto dos parafusos

*Parafusos de cores diferentes
são sinalizadores de onde há
roscas para a desmontagem do
anel de fixação.
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Características
Anéis autocentrantes e não centrantes
Os anéis autocentrantes possibilitam uma excelente centragem de fixação. 
Oferecem concentricidade e perpendicularidade na faixa de 0,02mm a 0,05mm. 
As características de autocentragem dependem da largura e disposição dos 
furos, processo de fabricação e uma adequada montagem.

Se o anel de fixação não é autocentrante, a pré-centragem do cubo é 
necessária para se obter uma correta fixação. A falta da área de centragem, 
sem o devido controle do momento fletor máximo, poderá comprometer o anel 
e provocar sérios acidentes.
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Características
Do que são feitos?
Eles são feitos de aço carbono tratados termicamente. Sob encomenda, podem 
ser fornecidos anéis de fixação em aço inoxidável (redução de desempenho de 
aproximadamente 70%), bem como com diferentes tratamentos superficiais.

Eles precisam de lubrificantes?
A lubrificação é necessária somente para montagem. Os anéis de fixação 
devem ser lubrificados com óleo mineral comum (leve filme). Em aplicações em 
aço inox, destinadas à indústria alimentícia, pode-se empregar um óleo 
qualidade H1, conforme classificação da FDA-EUA. O eixo e cubo devem ser 
oleados.
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Características
Temperatura
Os anéis de fixação operam sem restrições em temperaturas na faixa de -20°C 
a +150°C. Não há perda de performance quando as alterações de temperatura 
ocorrem por igual no eixo e no cubo. 
Diferentes materiais podem ser empregados para aplicações fora da faixa 
acima mencionada.

Nunca utilize lubrificante a base de bissulfeto de molibdênio nos anéis de fixação.
ATENÇÃO
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Especificidade
ATI N01
Possui desenho de duplo cone autoliberante que permite fazer ajustes e 
remoções de maneira simples. Os pilotos disponíveis proveem uma 
centralização prévia, quando necessário. Não possui movimento axial na 
instalação e não é autocentrante. Indicado para aplicações de médio e alto 
torque. (TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h11 e CUBO H11).

Ø Interno(d) [mm] – 19 a 900
Ø Externo(D) [mm] – 47 a 1010
Força axial transmissível [kN] – 31 a 3.680
Torque máximo transmissível [Nm] – 298 a 1.650.000
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Especificidade
ATI A02
Esse é um produto desenvolvido para montagens com limitação no diâmetro 
interno do cubo e com alta rotação. Esse modelo é composto por três 
componentes - anel interno, externo e anel espaçador - com desenho raso, 
único com afunilação na área de aperto e de excelente concentricidade.
As mangas finas e extra largas proveem um baixo ponto de contato, permitindo 
a instalação de cubos com diâmetros menores, enquanto as mangas 
espaçadoras integradas eliminam o movimento axial na instalação. 
(TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h8 e CUBO H8).

Ø Interno(d) [mm] – 8 a 130
Ø Externo(D) [mm] – 15 a 165
Força axial transmissível [kN] – 10 a 384
Torque máximo transmissível [Nm] – 39 a 25.000
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Especificidade
ATI A04
É composto por dois elementos, transmite médio torque e é autocentrante.
Em função das suas características construtivas oferece grande facilidade de 
montagem e desmontagem. Para eixos pequenos com desenho raso.
Concentricidade excepcional e capacidade de transmitir cargas de flexão. 
Possui movimento axial na instalação. Indicado para aplicações de médio e 
alto torque. (TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h8 e CUBO H8).

Ø Interno(d) [mm] – 19 a 180
Ø Externo(D) [mm] – 47 a 235
Força axial transmissível [kN] – 32 a 641
Torque máximo transmissível [Nm] – 307 a 57.700
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Especificidade
ATI A06
Esse anel é semelhante ao ATI A04. A diferença entre eles está no flange do anel 
interno, que auxilia o seu posicionamento no cubo durante o processo de 
montagem. Indicado para aplicações de médio e alto torque.     
(TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h8 e CUBO H8).

Ø Interno(d) [mm] – 19 a 180
Ø Externo(D) [mm] – 47 a 235
Força axial transmissível [kN] – 21 a 400
Torque máximo transmissível [Nm] – 202 a 36.000
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Especificidade
ATI A19
O anel de fixação ATI A19 transmite um torque equivalente a 3 ou 4 anéis de 
fixação ATI N01 montados em série.
A montagem e a desmontagem são consideravelmente mais rápidas e fáceis. 
Graças ao elevado torque transmissível e sua característica de autocentragem, 
são especialmente indicados para as aplicações mais exigentes de alto torque.
(TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h8 e CUBO H8).

Ø Interno(d) [mm] – 30 a 400
Ø Externo(D) [mm] – 55 a 495
Força axial transmissível [kN] – 64 a 4.320
Torque máximo transmissível [Nm] – 959 a 864.000
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Especificidade
ATI A05
Eles possuem elementos de fixação do tipo autocentrante e de médio torque 
aplicável. Oferecem as vantagens de um sistema de ajuste forçado, com um 
desenho compacto e uma simplificada instalação e remoção.
É o substituto ideal para o modelo ATI A01 quando se deseja um modelo 
autocentrante. (TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h8 e CUBO H8).

Ø Interno(d) [mm] – 20 a 200
Ø Externo(D) [mm] – 47 a 260
Força axial transmissível [kN] – 29 a 660
Torque máximo transmissível [Nm] – 287 a 66.000
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Especificidade
ATI A07
Possui um flange no anel interno que auxilia o seu posicionamento na 
montagem de cubos de maior largura. De concentricidade excepcional e 
capacidade de transmitir altas cargas de flexão. Para médio e alto torque, 
indicado para montagem em tambores de correias transportadoras de 
pequeno e médio porte. (TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h8 e CUBO H8).

Ø Interno(d) [mm] – 20 a 200
Ø Externo(D) [mm] – 47 a 260
Força axial transmissível [kN] – 29 a 500
Torque máximo transmissível [Nm] – 287 a 50.000
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Especificidade
ATI N03
O anel ATI N03 é um elemento de baixo custo de aquisição, fácil montagem e 
não autocentrante. É um anel de baixo torque transmissível e pode ser montado 
com até quatro anéis em série, sendo necessária a construção de flange para 
sua fixação. (TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h6 e CUBO H7).

Ø Interno(d) [mm] – 6 a 540
Ø Externo(D) [mm] – 9 a 590
Força axial transmissível [kN] – 0,84 a 1.480
Torque máximo transmissível [Nm] – 2 a 400.000
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Especificidade
ATI S14
O Disco de Contração ATI S14, ou Flange de fixação como é conhecido, é um 
dispositivo de fixação externo de alta capacidade, oferece uma interferência 
mecânica equilibrada e extrema concentricidade com folga ZERO entre eixo e 
cubo. Utilizado para união de eixos ocos com eixos maciços. (TOLERÂNCIA 
MÁX. ADM: EIXO h8).

Ø Interno(d) [mm] – 14 a 480
Ø Externo(D) [mm] – 38 a 800
Força axial transmissível [kN] – 6  a 6.550
Torque máximo transmissível [Nm] – 30 a 1.310.000
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Especificidade
ATI S22
O Acoplamento Rígido ATI S22 possui funcionamento semelhante ao do disco 
de contração, porém é utilizado para união de eixos, possui fácil montagem e 
desmontagem, não autocentrante e não compensa desalinhamentos radiais e 
axiais. (TOLERÂNCIA MÁX. ADM: EIXO h8).

Ø Interno(d) [mm] – 15 a 45
Ø Externo(D) [mm] – 75 a 125
Força axial transmissível [kN] – 21  a 107
Torque máximo transmissível [Nm] – 158 a 4.300



Dimensionamento do
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Cálculo
Na seleção do anel de fixação mais adequado para uso, deve ser dada uma 
atenção particular para além dos requisitos geométricos, as tensões e o torque 
a ser transmitido. Portanto, devemos ser claros sobre os elementos que irão 
influenciar a escolha e conhecer os seguintes itens:

O torque transmitido [Mt] pode ser calculado da seguinte forma:

Torque transmitido (Nm)=Mt Diâmetro do eixo (mm)=d
Forma axial eventualmente presente (kN)=F Potência instalada (kW)=P

Número de giro (rpm)=n

Mt = 9550 x P (kW)
n
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Dados importantes:

 motor de 10 cv - (HP) de 4 pólos e 60Hz
 potência em kW = 7,5 
 rotação = 1750 rpm
 diâmetro do eixo do motor = 38mm

Exemplo para o cálculo
de torque transmitido

Mt = = 40,92 Nm9550 x 7,5
1.750
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Com base nas informações da página anterior, podemos selecionar o anel de 
fixação para montagem em uma determinada polia trapezoidal.

Para o funcionamento adequado dos anéis de fixação é importante garantir que 
o torque transmissível máximo do anel (mostrado nas tabelas) seja sempre 
mais elevado do que o torque máximo durante a operação. (conforme exemplo, 
deve ser maior que 40,92 Nm).

Leva-se em consideração, nos motores elétricos na fase inicial de 
funcionamento, que os torques gerados são até 4 vezes mais elevados do que 
aqueles calculados ou de catálogo.
Os valores de força axial transmissível nas tabelas são válidos apenas no caso 
de ausência de torque a ser transmitido.

Exemplo para o cálculo
de torque transmitido



Escolhendo um
anel de fixação
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Como escolher
Conforme os dados descritos no catálogo Componentes para Transmissão  
Vol. 2, disponível para download no nosso site www.atibrasil.com.br, temos a 
seguinte condição:

AUTOCENTRANTE
TOLERÂNCIA MÁXIMA ADM:

EIXO: h8
CUBO: H8

PARA TORQUES MÉDIO/ALTO
COMPACTO E DE MONTAGEM RÁPIDA

ATI A05
ANEL DE FIXAÇÃO

ATI A05

REFERÊNCIAS SIMILARES

SIT - LOCK 6 BK13
KLAA 3003

CN 913 Conex 05
1003 RCK 13

CÓDIGO
DIMENSÕES (mm) FORÇA MÁX.

AXIAL
TORQUE MAX.
TRANSMISSÃO

PRESSÃO SUPERFICIAL
PARAFUSO DE APERTO PESO

EIXO CUBO

MT1710020

ø d ø D L1 L2 L3 L KN Nm P N/mm² P1 N/mm² QUANT. MEDIDA KGTs
Nm

MT1710022
MT1710024
MT1710025
MT1710028
MT1710030
MT1710032
MT1710035
MT1710038
MT1710040
MT1710042
MT1710045
MT1710050

20 47 17 22 28 34 29 287 249 106 5 M6X20 13 0,3
22 47 17 22 28 34 29 316 227 106 5 M6X20 13 0,3
24 50 17 22 28 34 34 413 249 120 6 M6X20 13 0,3
25 50 17 22 28 34 34 431 239 120 6 M6X20 13 0,3
28 55 17 22 28 34 34 482 213 109 6 M6X20 13 0,4
30 55 17 22 28 34 34 517 199 109 6 M6X20 13 0,4
32 60 17 22 28 34 46 734 249 133 8 M6X20 13 0,4
35 60 17 22 28 34 46 803 227 133 8 M6X20 13 0,4
38 65 17 22 28 34 46 872 210 122 8 M6X20 13 0,5
40 65 17 22 28 34 46 918 199 122 8 M6X20 13 0,5
42 75 20 25 33 41 74 1563 261 146 7 M6X20 13 0,8
45 75 20 25 33 41 74 1674 244 146 7 M6X20 13 0,7
50 80 20 25 33 41 74 1860 219 137 7 M6X20 13 0,8
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Como escolher
O anel de fixação selecionado foi o ATI A05, pois o mesmo é autocentrante, tem 
capacidade para médio e alto torque, é compacto e possui uma montagem e 
desmontagem rápida.

O código em questão é o MT1710038, pois este possui diâmetro interno de 38 
mm (dimensão do eixo motor 10 CV), e diâmetro externo 65mm, sua 
capacidade de transmissão de torque (872 Nm) também atende ao torque 
transmitido pelo motor de 10 CV, acima calculado que é de 40,92 X 4, 
totalizando 163,68 Nm.
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Selecionado o anel de fixação a ser utilizado, é necessário dimensionar o 
diâmetro mínimo externo do cubo onde será instalado o anel de fixação no caso 
do exemplo, diâmetro mínimo externo da polia trapezoidal que será acoplada 
ao eixo do motor de 10 CV.

Dados:

Diâmetro do eixo = 38mm
Modelo anel de fixação = ATI A05
Pressão superficial no cubo P1 = 122 N/mm² (tabela 2)
Material da polia = G25
Coeficiente de montagem f = 0,6 (tabela1)

Calculando o diâmetro
externo mínimo do cubo
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Fórmula de cálculo:

Diâmetro mínimo externo ≥ D.C
Onde:
D = diâmetro externo do anel de fixação selecionado = 65 mm.
C = dado da tabela = Pm 120 N/mm²        f 0,6        material G25 = 1,53

Como calcularmos

Dm diâmetro mínimo externo ≥ D.C         65 x 1,53 = 99,45mm 
Neste caso o diâmetro externo mínimo para a polia trapezoidal é de 99,45 mm, 
porém pode ser adotado tamanho padrão que é de 100 mm.

Calculando o diâmetro
externo mínimo do cubo
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Ta
be

la
 1

0.2 N/mm²

1,28
1,39
1,52
1,30
1,44
1,60
1,34
1,48
1,65
1,30
1,52
1,74
1,39
1,58
1,81
1,42
1,63
1,90
1,46
1,69
2,00
1,53
1,81
2,24
1,60
1,96
2,55
1,69
2,13
3,00
1,78
2,35
3,74
1,88
2,63
5,39
2,00
3,00

-
2,13
3,55

-

1,25
1,30
1,42

1,20
1,24
1,36

1,25 1,22

1,20
1,24
1,36

1,15
1,22
1,28

1,14
1,20
1,25

1,12
1,18
1,22

1,10
1,15
1,18

1,09
1,12
1,16

1,20 1,18 1,15 1,13 1,11 1,10
1,35 1,30 1,28 1,24 1,22 1,20 1,16 1,14
1,45 1,45 1,35 1,30 1,28 1,24 1,20 1,18
1,26 1,24 1,22 1,18 1,16 1,15 1,12 1,11
1,38 1,34 1,30 1,25 1,23 1,20 1,18 1,15
1,50 1,45 1,40 1,34 1,30 1,26 1,22 1,20
1,28 1,25 1,23 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12
1,42 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,18 1,16
1,55 1,48 1,42 1,36 1,33 1,30 1,25 1,20
1,31 1,28 1,25 1,21 1,20 1,18 1,15 1,13
1,45 1,39 1,35 1,30 1,27 1,24 1,20 1,18
1,61 1,53 1,46 1,39 1,36 1,31 1,26 1,22
1,34 1,30 1,27 1,23 1,21 1,19 1,16 1,14
1,49 1,42 1,38 1,32 1,29 1,26 1,22 1,19
1,67 1,57 1,50 1,42 1,39 1,34 1,28 1,24
1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,20 1,17 1,15
1,53 1,46 1,40 1,34 1,31 1,28 1,23 1,20
1,73 1,62 1,54 1,46 1,41 1,36 1,30 1,26
1,41 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,19 1,16
1,61 1,53 1,46 1,39 1,36 1,31 1,26 1,22
1,87 1,73 1,63 1,53 1,48 1,41 1,34 1,29
1,47 1,41 1,36 1,31 1,28 1,25 1,21 1,18
1,71 1,60 1,53 1,44 1,40 1,35 1,29 1,25
2,04 1,86 1,73 1,60 1,54 1,47 1,38 1,33
1,53 1,46 1,40 1,34 1,31 1,28 1,23 1,20
1,81 1,69 1,60 1,50 1,45 1,39 1,33 1,28
2,24 2,00 1,84 1,69 1,61 1,53 1,43 1,36
1,59 1,51 1,45 1,38 1,35 1,30 1,25 1,22
1,93 1,78 1,67 1,56 1,50 1,44 1,36 1,30
2,49 2,17 1,97 1,78 1,69 1,59 1,48 1,40
1,66 1,56 1,50 1,42 1,38 1,33 1,28 1,24
2,07 1,88 1,75 1,62 1,55 1,48 1,39 1,33
2,83 2,38 2,12 1,88 1,78 1,66 1,53 1,44
1,73 1,62 1,54 1,46 1,41 1,36 1,30 1,26
2,24 2,00 1,84 1,69 1,61 1,53 1,43 1,36
3,32 2,65 2,30 2,00 1,87 1,73 1,58 1,48
1,81 1,69 1,60 1,50 1,45 1,39 1,33 1,28
2,43 2,13 1,94 1,76 1,67 1,58 1,47 1,39
4,12 3,00 2,52 2,13 1,98 1,81 1,64 1,53

Pressão Superficial
PM

N/mm² f

60

65

70

75

80

85

90

100

110

150
G20

180
G25

200
G30

220
fe37

250
C22

270
C35

300
C40

350
C45

400
C45

120

130

140

150

160

Coeficiente C
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
1,0



Tabela 2



Caso seja necessário transmitir um momento de torção de uma força axial (por 
exemplo, engrenagens helicoidais.) utiliza-se a seguinte fórmula:

Sendo:
Ma = torque máximo a ser transmitido (Nm)
Fax = força axial durante o trabalho (N)
d = diâmetro do eixo (mm)

Anel de Fixação

Calculando o diâmetro
externo mínimo do cubo

Mt > Ma² Fax . d
2000( )²



Se for aplicado o anel de fixação em eixo oco, deve ser calculada a espessura 
suficiente para utilização do mesmo, seguindo a formula abaixo:

Sendo:
di = diâmetro interno máximo do eixo (mm)
d = diâmetro do eixo no qual está montado o anel de fixação (mm)
σ = limite de escoamento do material do eixo oco
Pa = pressão superficial no eixo (N/mm²)

Anel de Fixação

Calculando o diâmetro
externo mínimo do cubo

di < d x σ 0 . 2 - 2 x Pa
σ 0 . 2



Anel de Fixação
A.T.I. Brasil

Anel de Fixação



Aplicação de anéis de fixação em tambores de acionamento de 
correias transportadoras

Anel de Fixação



 A chaveta enfraquece o eixo justamente no ponto onde ele sofre maior pressão devido 
ao momento fletor gerado pela correia. Quebra por fadiga na chaveta é frequente;
 Necessário usinagem de canal de chaveta no cubo e no eixo;
 Geralmente há dois pontos de solda e dois componentes (flange e cubo);
 Montagem do eixo no tambor precisa ser na vertical ;
 Desmontagem do eixo do tambor é muito difícil depois de algum tempo no campo 
devido a corrosão;

Tambor de correia
sem anel de fixação

Anel de Fixação

Área sujeita a oxidação 
Parafuso Trava

Solda

Chaveta



Eixo

 Redução do número de componentes e consequentemente do tempo de usinagem e de 
soldagem;
 Montagem com anel de fixação é rápida, podendo ser feita com tambor na horizontal;
 Ausência de quebra de eixo por fadiga na chaveta;
 Permite fácil desmontagem do eixo do tambor em caso de necessidade de manutenção;
 Eixos não precisam ser superdimensionados em função da fadiga da chaveta;
 Não cria corrosão nas áreas onde existe a pressão de contato.

Tambor de correia
com anel de fixação

Anel de Fixação

Flange

Anel de Fixação



Modelos de anéis de fixação para
(até eixo ~150mm)

tambores de pequeno e médio porte

Anel de Fixação

ANEL DE FIXAÇÃO

AUTOCENTRANTE
TOLERÂNCIA MÁXIMA ADM:

EIXO: h8
CUBO: H8

TORQUES MÉDIO/ALTO

ATI A 07

PARA MONTAGEM COM POSICIONAMENTO AXIAL PRECISO 
MODELO INDICADO PARA MONTAGEM EM TAMBORES DE 
CORREIAS TRANSPORTADORAS PEQUENAS / MÉDIO PORTE

ANEL DE FIXAÇÃO

AUTOCENTRANTE
TOLERÂNCIA MÁXIMA ADM:

EIXO: h8
CUBO: H8

TORQUES MÉDIO/ALTO

ATI A05

COMPACTO E DE MONTAGEM RÁPIDA

ANEL DE FIXAÇÃO

AUTOCENTRANTE
TOLERÂNCIA MÁXIMA ADM:

EIXO: h8
CUBO: H8

TORQUES MÉDIO/ALTO

ATI A06

MONTAGEM COM POSICIONAMENTO AXIAL PRECISO

ANEL DE FIXAÇÃO

AUTOCENTRANTE
TOLERÂNCIA MÁXIMA ADM:

EIXO: h8
CUBO: H8

TORQUES MÉDIO/ALTO

ATI A04

MONTAGEM EXCELENTE
PERPENDICULARIDADE ENTRE EIXO/CUBO



Modelos de anéis de fixação
para tambores de grande porte

Anel de Fixação

(até eixo ~150mm)

Anel de Fixação modelo 
ATI A19: disponível em 
estoque até eixo de 
200mm

Anel de fixação modelo 
CONEX FS: disponível em 
estoque até eixo de 
480mm.
Alternativa ao modelo 
RFN7015.0 e RFN 7015.1

ANEL DE FIXAÇÃO

AUTOCENTRANTE
TOLERÂNCIA MÁXIMA ADM:

EIXO: h8
CUBO: H8

INDICADO PARA TORQUES ELEVADOS
INDICADO PARA TAMBORES DE CORREIAS

DE GRANDE PORTE

ATI A 07

ALTA CENTRALIZAÇÃO 
DE TORQUE



AA A



Por que não usar o anel de fixação
modelo ATI N01 (RFN 7012) em tambores?

Anel de Fixação

Necessita cubo de centragem
pois não é autocentrante

Montagem facilitada, pois não
existe o cubo de centragem

Região sujeita a
oxidação

ATI N01: Ângulo de
conicidade 28º resulta

em maior pressão
combinada no eixo.

ATI A05 e ATI A07
Exercem menor pressão
no eixo devido ao ângulo
de conicidade de 4ºX



A R T I G O S  T É C N I C O S  I N D U S T R I A I S

Rua Omílio Soares, 260, Fanny, Curitiba/PR

vendas@atibrasil.com.br

+55 (41) 3302-3400

www.atibrasil.com.br

Acesse um dos nossos canais de atendimento e 
compre um anel de fixação.


