
 



Hasítókúpok 
 

 

Hasítókúp kínálatunk 70, 90, valamint 120 mm átmérőjű hasítókúpokból áll. 
Az összes kúp edzett, cserélhető véggel szerelt. 

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

 
Menetemelkedés: 8 mm, balos forgásirány. 

70mm és 90 mm átmérőjű kúpjainkból jobbos forgásirányút is gyártunk. 
 

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

 

 

 
 
 



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 zéger beszúrás a tengelyt. 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 zéger beszúrás a tengelyt. 
A kúpok rögzítéséhez 2 db 10 mm átmérőjű átmenő furattal. 
Az ékszíjtárcsa felőli vég 35 mm átmérőjű, szabvány szerinti 10 mm széles ékhoronnyal.



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 hasítókúp tengelyén. A hasításhoz szükséges fordulatszám 
eléréséhez ékszíjtárcsákra van szükség 1:3 arányban. 

 
Ékszíjtárcsáink anyaga magas minőségű öntöttvas, méretre 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 90 mm átmérőjű kis tárcsa, szintén ezzel a profillal. 

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

 
 
 
 
 



 

Csapágyházak, csapágyak 
 

Az erőátvitel során szükség van jó minőségű, megbízható, de mégis elérhető árú csapágyazásra.  
A csapágyházakat 8 mm falvastagságú, varratmentes csőből esztergáljuk, extrém igénybevételre 
tervezve. 
A csapágyak jó minőségű, közepes árfekvésű termékek. Minden esetben 2RS kivitelben. 
A csapágyakhoz adott zéger gyűrűk mezőgazdasági munkagépeken is használatos, szintén jó 
minőségű alkatrészek.  

 

 

  
 



Szalagfűrész lapvezetők 

Csapágyazott szalagfűrész lapvezetők a minőségi munkákhoz. 
 

A magas minőségű, precízen beállítható lapvezető elengedhetetlen része a szalagfűrésznek. 
Mindenkinek ajánljuk, aki megbízható és hosszú élettartamú lapvezetőt szeretne, megfizethető 
áron. 

 
A lapvezetők acélból készülnek marással, galvánhorganyozva a korrózióvédelem érdekében. 
Ugyanaz a darab könnyen átszerelhető jobbos és balos állásba, alsó és felső vezetéshez is. 
Az összes csapágy egymástól való távolsága fokozatmentesen állítható. 

 

3 különböző méretben elérhető (balról jobbra) 

1. 
Méret cca.: 6x6x6 cm 
Csapágy átmérő: 35 mm (típus: 6202) 
Rögzítés: d=16 mm furaton keresztül, imbuszcsavarokkal 
Lapméretek: 30 mm-től 

 
2. 
Méret cca.: 5x5x5 cm 
Csapágy átmérő: 28 mm (típus: 6001) 
Rögzítés: d=12 mm furaton keresztül, imbuszcsavarokkal 
Lapméretek: 20-30 mm 

 
3. 
Méret cca.: 4x4x4 cm 
Csapágy átmérő: 23 mm (típus: 608) 
Rögzítés: d=10 mm furaton keresztül, imbuszcsavarokkal 
Lapméretek: 5-20 mm 

 



Lapvezetők íves vágáshoz 
 

Ezen lapvezetőinket azon felhasználók részére ajánljuk, akik nagyon pontos, íves vágásokat 
szeretnének elvégezni a szalagfűrészükkel. Öt féle felfogatóelem választható, így bízunk benne, 
hogy mindenki megtalálja azt az elemet, amivel a lapvezető a saját szalagfűrészre könnyedén 
rögzíthető. 

A görgő 30 mm átmérőjű, esztergált elem, csapágyazva a tökéletes futásért, középen horonnyal a 
pontos lapvezetéshez. A tartó elem anyaga 4 mm vastag lézervágott, galvánhorganyzott acéllemez. 

 

 
 
A B C D E F 
26 mm 15 mm 35 mm 34 mm 34 mm 25 mm 
 

 
 
A B C 
50 mm 6 mm 40 mm 
 

 
 
A B C D E F G 
72 mm 6 mm 58 mm 27 mm 33 mm 30 mm 25 mm 
 

 
 
A B C D 
100 mm 20 mm 6 mm 66 mm 
 

 
 
A B C D E F G 
95 mm 22 mm 6 mm 61 mm 70 mm 30 mm 25 mm 
 

 



 

Póthegy Posch gyártmányú hasítókúphoz 

Posch gyártmányú hasítókúpokhoz kétféle cserehegyet tudunk biztosítani: 
 

 
  

1. 
Teljes hossz: 180 mm 
Legnagyobb átmérő: 60 mm 
Csap átmérő: 35 mm 
Csap hossz: 75 mm 
Nút a csapon: 10 mm-es, 44 mm hossz  
 
2. 
Teljes hossz: 180 mm 
Legnagyobb átmérő: 60 mm 
Csap átmérő: 30 mm 
Csap hossz: 75 mm 
Nút a csapon: 8 mm-es, 44 mm hossz 

 
Anyag: 42CrMo4, edzve. 

A hegyek a fenti illesztésű Posch hasítókúpokba jók. 
A hegyek nem eredeti Posch termékek! 



Kardánkuplung 

Milyen módon oldható meg, hogy egy nagy rönk hasítása közben esetlegesen ne fulladjon le a 
traktor a terheléstől, vagy miként lehet a terhelés okozta károktól megvédeni a traktor tlt 
kihajtását. 

Erre alapesetben a kuplungos kardántengely a megoldás. 

Egyszerűbb, olcsóbb megoldást ajánlunk! 
Kardánkuplung. 
Rendkívül egyszerűen az egyik vége a traktor kardán kihajtására csatlakozik, a másik pedig a 
kardántengelyhez. 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Használat közben 
 



Egyedi alkatrészek 
 

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

 
 
 

 

Árlista 
(érvényes 2018. évre, vagy visszavonásig) 

 
Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t 

 
70 mm-es kúp, edzett, cserélhető heggyel:  16.000 Ft 
90 mm-es kúp, edzett, cserélhető heggyel:  21.000 Ft 
120 mm-es kúp, edzett, cserélhető heggyel:  31.000 Ft 
Tartalék hegy:      3.500 Ft 
Hatbordás tengely traktorhajtáshoz: 16.000 Ft 
Villanymotor hajtású tengely: 7.000 Ft                    
Csapágycső + 2 db csapágy, + 2 db zéger gyűrű: 9.000 Ft 
Ékszíjtárcsa:                                         ár méret alapján 
Szalagfűrész lapvezető (mindhárom méret): 9.000 Ft 
Lapvezető íves vágáshoz (mindegyik méret): 6.000 Ft 
Póthegy Posch hasítókúpokhoz: 9.000 Ft 
Kardánkuplung: 20.000 Ft 

 

 
 

Küldeményeinket belföldön a Magyar Posta szállítja, az Európai Unió országaiba a GLS 
futárszolgálat. 

Szentlászló, 2017. január 5. 

Hoffmann Zsolt e.v. 
7936 Szentlászló, Kossuth u. 10/A. 

 
Adószám: 60314990-2-22 Közösségi adószám: HU 60314990 
EV: ES617819 NYT: 20283034 
E-mail: info @ hasito.hu Tel: +36 20/931-2694 www.hasito.hu 

 

http://www.hasito.hu/
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