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Termékkatalógus 2015. 
Hasítókúp kínálatunk 70, 90, valamint 120 mm 

átmérőjű hasítókúpokból áll. 
 

Átmérő (mm)   Hossz (mm)  
70  220 
90  250 
120  300 

Az összes kúp edzett, cserélhető véggel szerelt. 

 
A kúp anyaga:  20MnCr5 
Póthegyek anyaga:  42CrMo4, nemesített szerszámacél, keménység: 50-55 hrc 

 
Menetemelkedés:  8 mm, balos forgásirány 

Felfogatás:  40 mm átmérőjű, 60 mm mély belső furat, ékhorony nélkül. 
Rögzítés:  2 db 10 mm átmérőjű átmenő furat. A furatokon keresztül hasított ékkel. 
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Tengelyek 

 
Szabványos, hatbordás tlt csatlakozású tengely traktorhajtáshoz. 

Anyaga:  42CrMo4 
Átmérő:  40 mm 

Hossz:  450 mm 
Hatbordás rész edzve. 
 
A tengely 45 mm átmérőjű nyersanyagból készül, így a csapágyak ehhez a peremhez ütköznek, 
nem gyengíti seeger beszúrás a tengelyt. Külső oldaluk irányából pedig seeger gyűrű tartja a 
helyén. 

Készre megmunkálva, a kúpok rögzítéséhez 2 db 10 mm átmérőjű átmenő furattal. 
Minőségi szerszámacél, nagy igénybevételhez tervezve. Ipari felhasználásra alkalmas! 

  

Tengely, ékszíjas meghajtáshoz 

Anyaga:  c45 
Átmérő:  40 mm 
Hossz:  320 mm 

A tengely 45 mm átmérőjű nyersanyagból készül, így a csapágyak ehhez a peremhez ütköznek, 

nem gyengíti seeger beszúrás a tengelyt. Külső oldaluk irányából pedig seeger gyűrű tartja a 
helyén. 
 
A kúpok rögzítéséhez 2 db 10 mm átmérőjű átmenő furattal. 

Az ékszíjtárcsa felőli vég 35 mm átmérőjű, 8-as ékhoronnyal 
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Ékszíjtárcsák 

A kúpos hasítógépek villanymotoros meghajtásához 1440 f/p, vagy ehhez közelítő fordulatszámú 
villanymotor ajánlott, akár egy-, akár három fázis esetén. Ezt a fordulatszámot 400-500 f/p 
tartományba kell csökkenteni a kúp tengelyén. A hasításhoz szükséges fordulatszám eléréséhez 
ékszíjtárcsákra van szükség 1:3 arányban. 

Ékszíjtárcsáink magas minőségű vas öntvény ékszíjtárcsák, esztergálva, kúpos szorítós rögzítéssel. 
A korrózióvédelem érdekében az ékszíjtárcsák foszfátozottak. 

A leggyakrabban használt áttétel kúpos hasítógépek esetében: 300 mm átmérőjű, 2 x 13 mm-es 
(SPA) profilú nagy tárcsa és egy 90 mm átmérőjű kis tárcsa, szintén ezzel a profillal.  

Kérésre szinte bármilyen szabványos méretű tárcsa elérhető rövid határidővel, 63-1000 mm 
átmérő között, 1-6 soros kivitelben, különböző profilokkal, szabványos tengelyméretekhez. 
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Csapágyházak, csapágyak 

 
Az erőátvitel során szükség van jó minőségű, megbízható, de mégis elérhető árú csapágyazásra. 
Évek óta a KG csapágyait használjuk, teljes megelégedettséggel. A csapágyakhoz adott seeger 
gyűrűk mezőgazdasági gépekben is használatos, szintén jó minőségű alkatrészek. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Termékkatalógus 2015. 
Egyedi alkatrészek 

Vállalkozásunk kúpos hasítógépekhez forgalmaz alkatrészeket. Hasítókúpokat, tengelyeket, 
ékszíjtárcsákat, csapágyakat. 

Ezen kívül vállaljuk kis- és közepes szériás esztergált, mart alkatrészek gyártását is, rövid 
határidővel. A gyártás történhet mintadarab, vagy kapott rajz alapján. 

   

 

 

 

Minden megbízást gyorsan, hatékonyan, kiváló minőségben végzünk el. Eredményeinkre büszkék 
vagyunk, a piac elismeri a minőséget és a korrekt, ügyfélbarát hozzáállást. 

Hosszútávon megbízható partnere vagyunk ügyfeleinknek. Mindig és minden helyzetben biztosan 
számíthatnak ránk! 

Szentlászló, 2015. január 6. 
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