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Em tecnologia de conexões hidráulicas, a linha de fl anges ZAKO é sinônimo de confi abilidade 

em grande escala. Pois, com seu extraordinário design, não só suportam as exigências mais 

pesadas, como também são desenvolvidas para tubos com grandes diâmetros. Com o seu 

sistema de rebordo 10° e o exclusivo revestimento de zinco-niquel para uma máxima proteção 

contra corrosão, as fl anges ZAKO são em todas as setores da hidráulica a melhor solução e 

comprovam a sua capacidade, por exemplo, na mineração a céu aberto, nas prensas hidráulicas 

ou nas máquinas de moldagem por injeção.

As conexões hidráulicas ZAKO defi nem novos 
parâmetros

Maior segurança em grandes forças Alta performance em alto mar

ZAKO – Convence à primeira vista

  Série padronizada até 250 bar e série alta 

pressão até 400 bar com 4 x mais segurança

  Para furações padronizadas SAE 

(3000 psi / 6000 psi) e fl anges quadrados

   Elevada resistência à corrosão graças ao 

tratamento superfi cial em Zinco-Níquel 

da VOSS (também disponível na forma 

fosfatizada) 

  Sistema de rebordo 10° superior

  Também disponível: ZAKO LP – a versão 

Low-Pressure até 60 bar para aplicações 

em áreas de baixa pressão (p.ex. nos tubos 

de retorno ou de lubrifi cação)

Esforços extremos e as elevadas pressões com grandes vazões representam 
um desafi o especial para todos os componentes hidráulicos nas aplicações de 
Mineração. O sistema de fl anges ZAKO foi especialmente desenvolvido para 
estas aplicações e é garantia de máxima confi abilidade.

Tão simples fomo efi caz – o sistema ZAKO

Na construção naval ou na indústria “offshore”, ou seja, em plataformas de 
petróleo e gás, o sistema ZAKO é apto para aplicação nas mais duras condições 
em alto mar graças à sua montagem simples no local, sua elevada segurança e 
proteção anti-corrosiva Zinco-níquel da VOSS, além de também resistir forças 
de fl exão extremas e à água salgada (bastante agressiva).

O sistema de fl anges desmontáveis permite eliminar a solda

Construído de forma perfeita para uma montagem efi ciente
As conexões de tubos do sistema ZAKO estão formadas por quatro elementos perfeitamente adaptados entre si: Cone ZAKO, 

o-ring, fl ange e parafusos. O comprovado princípio de rebordo 10° com o cone ZAKO permite uma pré-montagem sem entalhes 

e cortes. Para isso, o cone ZAKO é introduzido no tubo com uma elevada pressão, onde é ajustado de forma precisa, com ajuda 

de equipamentos de pré-montagem especiais. Uma vedação adicional por labirinto garante a estanqueidade e estabilidade do 

sistema.

Tubo

Vedação por O-Ring

Zona de rebordo 10°

Cone ZAKO

Flange ZAKO 

(SAE ou quadrado)

Fixação

Para tubos com diâmetros externos variando  de 16 mm a 120 mm e espessuras de parede até 20 mm

  Assim, as conexões removíveis são ideais para 

trabalhos de reparação e manutenção

 Fator de segurança da conexão 4 vezes maior

  Montagem rápida e econômica em relação a tempo e 

custos

 Baixo custo de processo dos componentes

 Também aplicável em ambientes suscetíveis a incêndio

  Elimina custos em etapa do processo (fi xar, ajustar, 

solda à prova de vazamento, limpeza, aquecimento 

com maçarico)

O sistema ZAKO convence no ponto de vista técnico e econômico quando comparado com as conexões soldadas tradicionais.
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Em comparação ao ângulo de rebordo tradicional de 37°, os sistemas de fl anges ZAKO 

utilizam um ângulo de 10° com uma pequena ranhura na zona de rebordo. Nossa experiência 

de longos anos com este sistema, bem como inúmeras medições de forças apresentam 

vantagens signifi cativas em relação à estabilidade e segurança da conexão. O rebordo do 

tubo em apenas 10° evita uma deformação excessiva do material, conservando assim uma 

elasticidade sufi ciente para compensar os esforços máximos de fl exão.

Menos é mais, pelo menos no que diz respeito ao 
ângulo de rebordo

As grandes prensas hidráulicas de fabricação de carrocerias desenvolvem uma 
incrível força de prensagem de 90.000 kN. Mas também, em outros setores da 
indústria as enormes forças precisam ser controladas. Aqui é onde o sistema 
ZAKO mostra sua capacidade e une uma montagem efi ciente e desmontagem 
fl exível como, por exemplo, para trabalhos de reparação com máxima efi ciência 
e segurança.

Com o objetivo de desenvolver uma proteção anticorrosiva 

inovadora e ecológica, a VOSS investiu no sistema de galvani-

zação mais moderno e completamente automático. Fruto 

da própria pesquisa e desenvolvimento: uma proteção 

anti-corrosiva, defi nindo novos parâmetros em toda indústria. 

O zinco-níquel da VOSS não possui cromo VI, cobalto e 

nano-partículas, e eleva a resistência anti-corrosiva de todo 

o programa de fl anges ZAKO para um novo nível.

Proteção anticorrosiva sem compromissos da VOSS

Temperaturas extremas, pó e pressões elevadas – condições ambientais em que 
o sistema ZAKO pode mostrar realmente o que o faz ser tão especial. Porque 
especialmente na indústria pesada e na indústria do aço a fl exibilidade, robustez 
e segurança das conexões são fundamentais para processos efi cientes.

Todas as peças em uma qualidade: as melhores

10° signifi ca ...
   Mais reservas funcionais

A expansão mínima do tubo permite uma 

resistência ilimitada do material

  Mais força de fi xação

Com a mesma força de aparafusamento 

a força de pressão é aprox. 3,5 vezes 

superior aos sistemas de 37° comparáveis 

  Montagem ideal sem desgaste da 

ferramenta

O Cone ZAKO é a ferramenta e o compo-

nente ao mesmo tempo, e é pressionado 

juntamente com o tubo na pré-montagem

  Fácil Processamento

Não é necessária a limitação da montagem 

(batente)

  Mais apoio

Uma zona de rebordo mais longa 

suporta melhor o sistema e aumenta 

signifi cativamente a estabilidade em 

caso de cargas dinâmicas

  Melhor vedação

A ranhura na zona de rebordo proporciona 

uma vedação adicional, por labirinto, mais 

efi caz

Zinco-níquel VOSS garante máxima vida útil:

  A camada base em zinco-níquel é muito mais 

resistente que zinco puro

  Máxima resistência à corrosão mesmo após 

o manuseio e a montagem

  A corrosão branca surge em forma de uma 

suave camada cinzenta

  Máxima segurança no processo através do sistema 

galvânico Inhouse mais moderno na Europa

  A proteção anticorrosiva zinco-níquel da VOSS não 

contém cromo VI e cobalto

Zinco-níquel VOSS

Zinco + passivação + selagem

0 h

288 h

576 h

O teste de comparação na câmara salina

Pressão da Indústria Propriedades ótimas no que diz 
respeito ao aço

10° 

Zinco-níquel

Perfeita 

Proteção anti-corrosiva

Perfeita Proteção 

anti-corrosiva

720 h
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O sistema de fl anges ZAKO está disponível para diâmetros de tubos de 16 a 120 mm com 

diversas espessuras de parede. Todas as dimensões estão disponíveis na versão padrão para 

alta pressão (até 400 bar), bem como para baixa pressão (até 60 bar).

O programa completo da qualidade e segurança
A montagem de uma conexão de fl anges ZAKO é de execução simples e segura. Aqui o Cone 

ZAKO é pressionado com um equipamento de pré-montagem para dentro do tubo. O Cone 

ZAKO é, ao mesmo tempo, a sua própria ferramenta e mantém-se no tubo com rebordo. Deste 

modo, evita-se toda a possibilidade de cometer erros devidos ao desgaste das ferramentas. 

Em seguida, ambos os tubos são unidos com ajuda do fl ange e os respectivos parafusos de 

união/fi xação. O o-ring é inserido no Cone ZAKO para vedar a união. O ângulo de rebordo 10° 

possibilita, assim, uma longa área de contato e apoio da conexão, assegurando a estabilidade 

mesmo com cargas dinâmicas elevadas. A conexão do fl ange pode ser facilmente desmontada 

para realização de trabalhos de manutenção e reparo.

O princípio ZAKO

Quadro geral do sistema de fl anges 10°

Dispositivos de pré-montagem

Certifi cações

Tubo OD* (mm)

16

20

25

38

42

50

60

65

75

80

88

101,6

114,3

120

* Diâmetro exterior

Tubo OD* (mm)

 48,3

 60,3

 76,1

 88,9

 114,3

Espessura da parede (mm)

2,0 | 2,5

3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5

3,0 | 4,0

4,0 | 5,0 | 6,0

2,0

2,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0

2,0 | 5,0 | 10,0

3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0

12,5

3,0 | 8,0 | 10,0

14,0

16,0

17,5

20,0

Espessura da parede (mm)

3,2 | 4,0

3,6 | 4,5

3,6 | 5,0

3,6 | 5,0

3,6 | 6,3

ZAKO ZAKO LP

Tipo 80N e 80N2

Tubo OD 16 – 38 mm

Tipo 90 Basic

Tubo OD 16 – 38 mm

Tipo 85

Tubo OD 38 – 120 mm

VOSS Fluid:
Localização 
Mundial, bem como 
uma rede global de 
parceiros de venda

Oferecemos uma ampla gama de dispositivos de pré-montagem do Cone ZAKO, dependendo 

de onde e como a mesma será realizada. Desde dispositivos manuais para utilizações ocasionais, 

até dispositivos mais tecnológicos e potentes para produção em série.



VOSS Fluid GmbH

Postfach 1540

51679 Wipperfürth

Lüdenscheider Str. 52-54

51688 Wipperfürth

Germany

Fon  +49 2267 63-0 

Fax  +49 2267 63-5982 

fl uid@voss.de 

www.voss.net

VOSS Fluid Brasil

Avenida Casa Grande, 850 

Galpões 01 a 05 – Piraporinha

Diadema – SP

CEP 09961-350

Tel: +55 11 4053-9565

Fax: +55 11 4053-9524 

fl uid@voss.de 

www.voss.net
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