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Használat aszfaltkeverőgépeknél  
 
 
  

 
 

Láncmeghajtás 4 

 A szárítódobot egy lánc hajtja meg (lánchajtás)  
 
 
Probléma: 
   
A támaszgörgőkön és gyűrüken  szükséges a kenés 
olajjal és zsírral történő kézi kenéssel. 
Por, eső, szennyeződés a kézi kenést igen 
körülményessé teszi, környzezetszennyeződés van a 
lecsöpögő kenőanyag által.  
Az új görgő költségei kb. € 14.000 eurót tesznek ki. 
 
Megoldás:  
2 szett szárazkenő blokk  HG04515 típusú a 
támaszgörgőkre a görgők szélességének megfelelően.  
 
A szárazkenő blokkokkal karbantartásmentes, ökologikus 
száraz és vízhatlan kenést érünk el 2 éves időtartamig !  

 
 

Dörzskerék meghajtás 
A zárítódobot görgők hajtják meg. 
( Dörzskerék meghajtás)  
  
Probléma:   
Az állandó meghajtás miatt a görgők és gyűrű üzemideje 
csak kb 350.000 tonnát bír el.  
Nincs védelem a meghajtógörgők és gyűrűk kopása 
ellen.  
Az új körgők költségei kb. € 19.000 eurót tesznek ki. 
 
 
Megoldás:  
 2 szett  kopásvédő blokk felszerelése 
- a jobb súrlódásért -  
típusa 10035  a meghajtó görgőkre a görgők 
szélességének emgfelelően. 
A kopásvédő blokk – a jobb súrlódásért –megduplázza a 
meghajtógörgők és gyűrűk élettartamát !  

Kopásvédő kenőblokkok szerelése Kopásvédő blokkok szerelése a jobb súrlódáshoz 

Lánchajtás 

Hajtógörgők Támgörgők 



Rudolf Hirner, technische Artikel e.U., A-4464 Kleinreifling 24a/OÖ,  
Tel+Fax: +43(0)7357/20812, mobil: +43(0)664/2118217, mail:rudolf.hirner@hirner.eu, www.hirner.eu  

 

Használat keverőgépeknél  

Láncmeghajtás 
Szárazkenőblokkok HG04515 típus 
A kb. 0,05 dörzsértékű karbantartásmentes kenést 
érhetünk el a kenőblokkok állandó futtatásával a 
fémfelületeken. ( összevethető az elektro 
szénköszörűvel) A kézi kenés hátrányaival és költség 
viselésével elmarad, a kopás a futófelületeken csökken.  
 
Tulajdonságok: 

• Száraz és portaszító, nem terjed  

• A munka hosszútávon és karbantartásmentesen 

végezhető 

• A rétegfelvitel folyamatos 

• Teljesen vízzáró 

• Hőállóság 1200 ºC -ig 

• Környezetkímélő, nincs szükség olajra vagy 

zsírra (WK 1) 

Forgódobonként szélességtől függően 1 készletet 
kell felszerelni:  
 
Dobszélesség 120-150mm – Szett 2 blokkal  
Dobszélesség 180-205mm – Szett 3 blokkal  
Dobszélesség 245-280mm -  Szett 4 blokkal   
 
Minden szett komplett, a kenőblokkok és tartók optikai 
szélességtől függően 2-8 kijelzéssel és gyorsan 
cserélhető beépíthető keretekkel vannak ellátva. A 
szereléshez a dobokban levő kivágásokat a takarásoknál 
a keretméretnél kb. 20 mm-el nagyobbra 
kivágni 
A sarkot  (50x50) rögzíteni  – a keretet ráhegeszteni. 

 

Dörzsmeghajtás 
Kopáskímélő védőblokkok (a jó súrlódáshoz) 10035 
típus a fémfelületet igen kemény,szorosan tapadó és 
száraz kb. 0,01 mm-es védőréteggel látják el.Ez a 
réteg úgy van beállítva, hogy a meglevő súrlódás 
fennmaradjon ( súrlódás 0,7) és kopás ellen is 
megvédjék. (meghajtókerekek/görgők)  
 
Tulajdonságok: 

• Száraz és portaszító, nem terjed  

• A munka hosszútávon és 

karbantartásmentesen végezhető 

• A rétegfelvitel folyamatos 

• Teljesen vízzáró 

• Hőállóság 300 ºC -ig 

Környezetkímélő  

Forgódobonként szélességtől függően 1 készletet 
kell felszerelni:  
 
Dobszélesség 120-150mm  – Szett 2 blokkal  
Dobszélesség 180-205mm  – Szett 3 blokkal  
Dobszélesség 245-280mm  -  Szett 4 blokkal
  
Minden szett komplett, a védőblokkok ( a jó 
súrlódáshoz) és tartók optikai szélességtől függően 2-8 
kijelzéssel és gyorsan cserélhető beépíthető keretekkel 
vannak ellátva. A szereléshez a dobokban levő 
kivágásokat a takarásoknál 
a keretméretnél kb. 20 mm-el nagyobbra 
kivágni 
A sarkot  (50x50) rögzíteni  – a keretet ráhegeszteni. 

 
Tartó 4 blokkhoz,  
250mm  széles dobhoz 

Kenőblokk HG045   Védőblokk (a jó súrlódáshoz) 10035 

Einbau Varianten 
 

8-10mm 

Trommel Trommel Trommel 

Trommel 

Trommel 

Trommel 
20° 

5° 


