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Rebaixador de coberturas  
FSK™

Rebaixe a cobertura 
superior da correia com 
rapidez e facilidade, 
para instalação de 
grampos Flexco
Sempre que possível, a Flexco recomenda 
rebaixar a cobertura superior da correia para 
instalação dos grampos. O rebaixamento reduz 
o perfil do grampo na correia, resultando no 
aprimoramento da compatibilidade entre o 
grampo e o limpador, e aumentando a vida útil 
do sistema.

Operação local e segura
Portátil, leve e fácil de operar, o Rebaixador de correia FSK™ 
é ajustável possibilitando atingir a profundidade de que você 
precisa. A lâmina é embutida com segurança durante as operações 
de rebaixamento. O FSK é compacto, portanto é fácil usá‑lo 
em qualquer parte do local de trabalho – mesmo em ambientes 
operacionais apertados.

Pode ser utilizado em Correias Transportadoras de borracha com 
coberturas superiores de 4,5 mm (3/16") ou mais, e possibilita 
rebaixamento de 1,5 a 9,5 mm (1/16" a 3/8") de profundidade em 
uma única passagem.  Rebaixamentos mais profundos podem ser 
adquiridos com múltiplas passagens. O FSK também pode ser usado 
na maioria das superfícies de correia, mesmo gastas ou danificadas.

NOVO! O Rebaixador de Correia FSK está 
disponível com uma opção de 

material da cerca, em plástico ou 
metal, para ajustar a largura do 

rebaixamento em qualquer ambiente.
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Uma maneira mais segura para rebaixar a correia
O Rebaixador de correia FSK™ remove com segurança a cobertura superior para a 
instalação de grampos Flexco.

•	 	Lâmina	embutida	com	
segurança durante as 
operações de rebaixamento

•	 	Portátil	e	leve

•	 	Ideal	para	correias	
transportadoras de borracha, com 
cobertura superior com espessura 
de 4,5 mm (3/16") ou mais

•	 	Disponível	em	dois	tamanhos.	
As correias de rebaixamento 
FSK2 e FSK2M entre 6,5 mm 
(1/4”) e 32 mm (1‑1/4”) 
de espessura. As correias 
de	rebaixamento	FSK2XL	
e	FSK2MXL	entre	22,5	mm	(7/8”)	e	44,5	mm	(1-3/4”)	de	espessura.

•	 	Disponível	com	sua	opção	de	material	da	cerca:

 –  Plástico para ambientes como lojas de correias, nas quais a largura do 
rebaixamento é variável e pode ser ajustada com um único giro de um parafuso.

 –  Metal para ambientes nos quais a largura consistente 
e repetida do rebaixamento é importante.

Facilidade para selecionar e definir a 
profundidade do rebaixamento. 

Cilindros de acionamento frontal prendem a 
correia  para impedir o deslizamento. 

O FSK™ é oferecido com sua opção de 
cerca de metal ou plástico para ajustar a 
largura do rebaixamento. A cerca de metal 
é ideal para ambientes nos quais a largura 
consistente e repetida do rebaixamento é 
importante. 

Características 
e benefícios

Distribuidor autorizado: 

Informações dos pedidos

Descrição Número dos pedidos

Rebaixador completo com cerca de plástico* FSK2

Rebaixador completo com cerca de metal* FSK2M

Rebaixador XL completo com cerca de plástico* FSK2XL

Rebaixador XL completo com cerca de metal* FSK2MXL

Pedra afiadora 31987

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Lâmina padrão do rebaixador FSK-1B

Lâmina de alto desgaste do rebaixador FSK-1BA

Conjunto da catraca do rebaixador FSK-1R

Corrente do rebaixador FSK-1C

Roda dentada do rebaixador FSK-1S

Conjunto da cerca de plástico do rebaixador para FSK2 FSK2-F

Conjunto da cerca de metal do rebaixador para FSK2M FSK2-FM

Conjunto de reposição do tambor de acionamento FSK2-FDRA

*Acompanha a lâmina padrão


