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Mark 8

Nowa przekadka Gantrail Mark 8 jest
udoskonalon wersj ju sprawdzonej
przekadki Mark 7. Zastosowanie przekadki
Mark 8 pomidzy szyn i jej podoem
znacznie poprawia prac torowisk cikich
urzdze dwignicowych. Konstrukcje,
na których s zamontowane dwignice,
s podddawane dziaaniu bardzo duych
si, generowanych podczas ich pracy.
Przekadka znacznie obnia naprenie
pomidzy podoem i szyn. Przekadka
Gantrail jest jednym z trzech skadników,
pozwalajcych zbudowa niezawodnie
dziaajce torowisko:
przekadka elastyczna
mocne, regulowane klemy
spawanie szyny w lini cig

SPECYFIKACJA:
Przekadka powinna by ok. 5 mm
wsza ni szerokoc stopy szyny.

WYMIARY:
SYMBOL
MK8-098
MK8-118
MK8-128
MK8-134
MK8-147
MK8-157
MK8-168
MK8-195
MK8-215

Szer. w mm
98
118
128
134
147
157
168
195
215

W

Przekadka jest standardowo dostarczana
w 12 metrowych odcinkach o szerokoci
podanej w tabeli. Istnieje moliwo klienta,
co moe skutkowa duszym czasem
dostarczenia.

PRZEKADKA CIGA

Nowa przekadka Mark 8 ma nowy profil, z nowym
ksztatem rowkowania powierzchni.
Rowkowanie powierzchni daje przekadce wyjtkow
sztywno. Podczas obcienia przestrzenie midzy
rowkami ulegaj ciniciu, a nastpnie zmniejszaj
si w miar zwikszania obcienia, zwikszajc tym
samym sztywno przekadki. Takie rozwizanie
zabezpiecza przed przekroczeniem napre
dopuszczalnych w szynie.
Rowki doprowadzone s do brzegów podkadki tak,
aby swobodnie odprowadza wszystkie pyny wraz
z nagromadzonymi zanieczyszczeniami.
Poprzez uoenie rowkowania pod ktem 45 stopni
odporno na naprenia boczne powodowane przez
siy boczne jest znacznie wysza w porównaniu
z konstrukcj wczeniejszego modelu przekadki.
Efektem jest zwikszenie odpornoci gumowej
przekadki na rozerwanie.
Przekadka jest wzmocniona tam stalow
dla zapewnienia duej poprzecznej sztywnoci
oraz wyeliminowania jej przesuwania si pod szyn.

CZCI SKADOWE:
1

2

1. Przekadka elastyczna
2. Tama stalowa

Przedsibiorstwo HAK Sp. z o.o. dostarcza szczegóy projektowe oraz dane techniczne
pomocne w wykonaniu wszystkich aplikacji dwignicowych.
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Przekadki Mark 8 wytwarzane s z bardzo wytrzymaej gumy nitrylowej. S odporne na dziaanie
oleju, smaru oraz promieniowania ultrafioletowego. Zostay wielokrotnie sprawdzone pod ktem
przenoszenia obcie, wykazujc odporno na wszelkiego typu uszkodzenia. Przekadka zostaa
wzmocniona paskiem stali zbrojeniowej, znajdujcym si wewntrz przekadki dla ochrony przed
korozj.
Po zestarzeniu
Guma nitrylowa

Materia
Twardo wg Shore (ISO 48:1994)

7 5 ± 5 IRHD

7 5 ± 5 IRHD

Wytrzymao na rozciganie (ISO 37:1994)

15 N/ mm 2

Wyduenie(ISO 37:1994)

17 .5 N/ mm 2
3 05 %

Rozprenie (ISO815:1991)

5 % Max @ 23 °C

240%

Sprysto (ISO 4662:1986)

27 %

Temperatura stosowania

25 °C to 100°C

Odporno na oleje ASTM Oil No.2

Maks.pcznienie 10%

SZTYWNO PRODUKTU

PROFIL PRZEKADKI MARK 8

Odksztacenie

7

2

W

1. Wypenienie rowków
2. Sztywno zapobiegajca
uszkodzeniu szyny
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Nacisk na przekadk

INSTRUKCJA MONTA U
Przekadka powinna by wsza od stopy szyny ok. 5 mm. Przekadka standardowo dostarczana jest w 12metrowych pasach. Monta
odbywa si rowkowan stron do góry. Przekadk naley przyci odpowiednio do dugoci szyny, cicie wykonac pi lub tarcz do
metalu. Przed uoeniem przekadki upewni si,  podoe jest czyste, wolne od oleju, smaru i ostrych elementów, które mogyby j
uszkodzi. Zaleca si, by podoe pod przekadk byo niemalowane. Jeli szyna bdzie spawana na uoonej przekadce, naley zadba
o jej termiczn ochron lub usun j na czas spawania na odpowiednim odcinku. Nasz dzia techniczny chtnie odpowie na wszystkie
pytania zwizane z doborem odpowiedniej przekadki do kadej szyny i podoa.
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