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Werkingsprincipe - Working principle 

Slipkoppelingen worden gebruikt als bescherming tegen overbelasting 
van machines met kettingen, tandwielen en katrollen alsook van dure 
en gevoelige moteren, versnellingsbakken of machine onderdelen. 
Wanneer de overbelasting optreedt, gaat het aandrijf element slippen 
en wordt de draaikracht beperkt. 

Deze koppelingen worden gebruikt voor verschillende machines in 
verschillende industrieën: verpakkingsmachines, transportsystemen 
en apparatuur, bouwmachines, textielmachines, landbouwmachines, 
mechanische apparatuur, diervoeder apparatuur, laadsystemen,  
machines voor de chemische industrie en in machines en apparatuur 
in het algemeen industriële machinebouw. 

 

Slip joints are used as overload protection for machines with chains, 
gears and pulleys as well as for expensive and sensitive motors,  
gearboxes or machine parts. When the overload occurs, the drive  
element slips and the rotational force is limited. 
 
These joints are used for various machines in different industries: 
packaging machines, conveyor systems and equipment, construction 
machines, textile machines, agricultural machines, mechanical  
equipment, feed equipment, loading systems, machines for the  
chemical industry and in machines and equipment in general industrial 
engineering. 
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Verschillende types - Different types  

1. ROBA Standaard type 100.210- ROBA Standard type 100.210 

Kenmerk: Simpele, robuuste en zuinige slipkoppeling voor de  

bescherming tegen beschadiging in geval van overbelasting. 

Toepassing: Bescherming van de gegevensoverdracht van dunne  

elementen, bijv. een kettingaandrijving. 

Technisch detail: Axiale schroef en ring in de schacht. Monitoring van 

verschuivingen door een snelheidsregelaar (op aanvraag) met aparte 

detector. 

 

 

Feature: Simple, robust and economical slip joints for protection 

against damage in the event of overload. 

Application: Protection of data transmission of thin elements, e.g. a 

chain drive. 

Technical detail:  Axial screw and ring in the shaft. Monitoring of  

displacements by a speed controller (on request) with separate  

detector. 
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2. ROBA met inox wrijvingsvoering type 100.220 

ROBA with stainless steel friction lining type 100.220 

Kenmerk: Koppeling uitgerust met schijf in inox tegen de blokkering 

van de wrijvingsvoering. 

Toepassing: Bescherming voor outdoor installaties blootgesteld aan 

hoge vochtigheid of lange opsluiting. 

Technisch detail: Axiale bevestiging met schroef op spiebaan. Schijf in 

inox kleeft niet aan de voeringen en voorkomt roest tussen de  

wrijvingsoppervlakken. Een snelheidsregelaar (op aanvraag)  

vermijdt langdurige verschuivingen in geval van overbelasting. 

 

Feature: Joints equipped with stainless steel disc to prevent the friction 

lining from blocking. 

Application: Protection for outdoor installations exposed to high  

humidity or long periods of confinement. 

Technical detail: Axial finalion with screw on keyway. Disc in stainless 

steel does not stick to the liners and prevents rust between the  

friction surfaces. A speed controller (on request) avoids prolonged shifts 

in case of overload. 
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3. ROBA met naaldlager type 160.210                                                     

ROBA with needle bearing type 160.210             

Kenmerk: Een naaldlager vervangt de centrale bronzen ring. Het wordt 

gebruikt bij een doorlopend slip draaimoment en bij lage snelheid. 

Toepassing: Bescherming van overdrachten met grote axiale  

belastingen, frequente verschuivingen met voorschriften van een  

bepaalde nauwkeurigheid. 

Technisch detail: Axiale elastische ring aan het as einde. De breedte 

van het overbrengingselement wordt opgelegd door de breedte van de 

naaldlager. 

 

Feature: A needle roller bearing replaces the central bronze ring. It is 

used for continuous slip torque and at low speed.        

Application:  Protection of transfers with large axial loads, fequent  

displacements with regulations of a certain accuracy. 

Technical detail: Axial elastic ring at the shaft end. The width of the 

transmission element is imposed by the width of the needle bearing. 



MT INTERSALES PAGINA 7 

4. ROBA min type 121.210 

Kenmerk: Standaard frictie voeringen aan de kant van de flens met 

druk en frictie voeringen in brons aan de schouder kant. 

Toepassing: Overdracht elementen voor de montage van een kleine 

diameter en een grote breedte. 

Technisch detail: De schouder en frictie voeringen zijn in diameter  

gereduceerd. Het overdracht element wordt vastgelegd door een  

tussenliggende plaat aan de kant van de standaard frictie voeringen. 

 

Feature: Standard friction liners on the flange side with pressure and 

friction liners in bronze on the shoulder side. 

Application: Transfer elements for mounting a small diameter and a 

large width.    

Technical detail: The shoulder and friction linings have been reduced in 

diameter. The transfer element is fixed by an intermediate plate on the 

side of the standard friction liner. 



MT INTERSALES PAGINA  8 

5. ROBA max type 170.210 

Kenmerk: Koppeling met een lange naaf. Het overdraagbaar draai  

moment is hetzelfde als bij de standaard uitvoering. 

Toepassing: Montage van zeer brede overdracht elementen, bijv. 

meerdere kanalen. 

Technisch detail: ROBA max maakt de installatie van de overdracht 

elementen op zeer grote breedte mogelijk. De centrale ring is  

aangepast aan de breedte van het element. Axiale fixatie met een 

schroef op spiebaan. 

 

Feature: Joints with a long hub. The transferable turning moment is the 

same as for the standard version.   

Application: Mounting of very wide transmission elements, e.g. several 

channels.   

Technical detail: ROBA max enables the installation of transfer  

elements at very large widths. The central ring is adapted to the width 

of the element. Axial fixation with a screw on keyway. 
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5. ROBA lastic type 131.210 

Kenmerk: Slipkoppeling met zeer elastische koppeling voor het  

aansluiten van twee assen. 

Toepassing: Bescherming tegen overbelasting, verbinding van twee 

assen in overdracht met verstoord significant, schokken en trillingen. 

Technisch detail: Axiale fixatie van de koppeling via de ring en schroef 

in de as. De naaf van de elastische koppeling wordt niet alleen  

bepaald door de wrijving op de as. De overdracht van de koppeling 

wordt uitgevoerd door een veelhoekig elastisch element.  

Mogelijkheid voor compensatie van verstoorde significant, schokken 

en trillingen. 

 

Feature: Slip clutch with highly elastic joints for connecting two shafts. 

Application: Protection against overload, connection of two shafts in 

transmission with disturbed significant, shocks and vibrations. 

Technical detail: Axial fixation of the joint via the ring and screw in the 

shaft. The hub of the elastic joint is not only determined by the friction 

on the shaft. The transfer of the joint is carried out by a polygonal  

elastic element. Possibility for compensation of disturbed  

significant, shocks and vibrations. 
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6. ROBA LD torsiestijfheid type 134.210                                                

ROBA LD torsion rigidity type 134.210       

Kenmerk: Gecombineerde slipkoppeling met zeer flexibele stalen  

koppeling, torsiestijfheid (ROBA-D koppeling). 

Toepassing: Bescherming tegen overbelasting, het verbinden van twee 

coaxiale aandrijfassen en de compensatie voor de uitlijning. 

Technisch detail: Fixatie door axiale ring en schroef in de as.  

De ROBA-D van de naaf is axiaal gefixeerd door een schroef op de  

spiebaan. De koppeling stuurt het koppel zonder speling. Echter kan 

een klein beetje speling zorgen voor assemblages via de spie baan. 

 

Feature: Combined slip joint with highly flexible steel joints,  

torsion-resistant (ROBA-D joint).  

Application: Overload protection, connection of two coaxial drive 

shafts and alignment compensation. 

Technical detail: Fixation by axial washer and screw in the shaft. The 

ROBA-D of the hub is axially fixed by a screw on the keyway. The joint 

directs the torque without play. However, a small amount of play can 

cause assemblies to be made via the keyway. 
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