Kmax tandsystem

SLITDELAR

För grävmaskiner
från 10 ton upp till 120 ton
För hjullastare
från 120 hk upp till 800 hk

Imponerande fördelar
Kmax-systemet: så bra att det har patenterats
Komatsu tar hand om varje aspekt av din maskin. Det omfattar de mest avancerade, mest
tillförlitliga och lämpligaste komponenterna för att optimera maskinens prestanda och sänka
din totala driftskostnad. Kmax tandsystem är ett annat exempel på vårt engagemang för att
hjälpa dig att få ut det mesta av din maskin.

Slitstark
Härdad ända in i kärnan
Kmax tillverkas med en högre standard. Resultatet av
värmebehandlingsprocessen är 477-532 Brinell-härdning
genom hela tanden och ända in i kärnan, för att leva upp
till kritiska specifikationer för hög styrka och hållbarhet.

Produktiv
Högre nötningskvot, 60% nötningsbart stål
Tandens nötningskvot anger procentandelen tillgängligt slitmaterial på hela
tanden. Ju högre kvoten är desto bättre, eftersom det betyder att mer av tanden
används och mindre av den kastas bort. En fördel med Kmax-systemet är att det
går att vända på tanden för att kompensera för eventuellt asymmetriskt slitage
och det bidrar till en utmärkt slitagekvot.

Ny tand
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Försliten tand

FÖR GRÄVMASKINER
från 10 ton upp till 120 ton
FÖR HJULLASTARE
från 120 hk upp till 800 hk

Miljövänliga
Kmax-systemet ökar prestandan, ger snabbare
cykler och lägre bränsleförbrukning. Med längre
livslängd på komponenter och mindre avfall
bidrar Kmax aktivt till en tryggare miljö.

Säker och snabb
Tre enkla steg
En avgörande fördel med Kmax-systemet är att installation och byte av
tänder görs utan hammare och därför är säkrare, enklare och snabbare. Den återanvändningsbara hållaren garanterar säker låsning och
kräver inga specialverktyg.

1. Lossa låsbulten genom att vrida på den 90° med en insexnyckel
2. Ta ur den återanvändningsbara hållaren
3. Ta bort eller byt ut tanden

Hög genomträngningsgrad

GENOMTRÄNGNING

TRUBBIG
SKARP

Kmax strömlinjeformade konstruktion och självvässande
tänder bidrar till totalproduktionen med bättre genomträngning och förbättrat materialflöde. Systemet minskar
cykeltiderna, behöver lägre hydraultryck och förbättrar
bränsleförbrukningen.

HYDRAULTRYCK

Minskar cykeltider och bränsleförbrukning

CYKELTID
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Kmax tandtyper – grävmaskiner

Överlägsen konstruktion för överlägsen produktion och överlägset värde
Specialstålet, den unika konstruktionen och de tillämpningsspecifika typerna gör Kmax grävmaskinständer lämpade
för alla typer av arbeten. Från universaltänder som har utformats för att bättre tränga in i tätpackade material eller hörn,
till tänder som fyller bättre och har längre livslängd – Kmax-systemet maximerar produktiviteten och minimerar driftsavbrotten.

Kmax-matchningstabell efter grävmaskinens driftvikt (ton)
STANDARD/TUNG
Maskinmodell
PC118-138 / PW118-160

EXTREM ANVÄNDNING*

Kmax-serier

från

till

från

till

K15

10

15,5

7,5

11,7

PC160-190 / PW180

K20

15,5

21,5

11,7

16,2

PC210-240 / PW200-220

K25

21,5

29,4

16,2

22,0

PC290-360

K30

29,4

39,8

22,0

29,8

K40

39,8

53,1

29,8

29,8

PC450-490

K50

53,1

67,2

29,8

50,4

PC600-700

K70

67,2

88,6

50,4

66,4

PC800-(1250)

K85

88,6

119

66,4

89,3

Tabellen ovan är endast för snabbreferenser och baseras på standardtillämpningar.
– Den rekommenderade Kmax-storleken kan variera beroende på tillämpning.
– Kontakta din lokala återförsäljare för en detaljerad matchningstabell för din maskin och ditt huvudsakliga tillämpningsområde.
* Extrem användning hänvisar till tillämpningar som omfattar kraftiga chockbelastningar, extremt kalla förhållanden eller rivningsgrävskopor.
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EX (berg)

SYL (standard)

Universaltand utformad
för längre livslängd

Allmänna tillämpningar

F (flat)

T (tiger)

Lösmaterial för slät
botten och bättre fyllningsförmåga

Utformad för bra genomträngningsförmåga med
ribbor för ökad styrka

HS (slitstark)

TV (tiger)

Utformad för alla til�lämpningar med längre
livslängd

Ger bäst genomträngning
genom tätpackade material

RC (stenmejsel)

UT (tvillingtiger)

Utformad för genomträngning och lång livslängd

Har längre livslängd för
genomträngning av hörn

SD (mejsel)

WT (tvillingtiger)

Universaltand utformad
för genomträngning

Utformad för att tränga
igenom hörn

SDX
(kraftig mejsel)
Kraftig genomträngningstand utformad för bättre
livslängd

5

Kmax tandtyper – hjullastare

Utformade för praktiskt taget alla tillämpningar
Från lösjord och cementkross till de nötningsintensivaste gruvtillämpningarna – Kmax-systemets specialstål och unika
konstruktion minimerar driftsavbrotten och maximerar produktiviteten. I alla tillämpningar kan Kmax-systemet förbättra
säkerheten och minska kostnaderna.

Kmax matchningstabell efter hjullastarens brytkraft (kg)
STANDARD/TUNG
Maskinmodell
WA200-380

EXTREM ANVÄNDNING*

Kmax-serier

från

till

från

till

K15

11.450

16.650

9.150

13.350

WA430-480

K20

16.650

24.950

13.350

19.950

WA470/480 HD

K25

24.950

32.500

19.950

26.000

WA500/500 HD

K30

32.500

39.800

26.000

31.850

K40

39.800

49.100

31.850

39.500

WA600

K50

49.100

58.950

39.500

47.150

WA700

K70

58.950

71.550

47.150

57.250

WA800-900

K85

71.550

72.200

57.250

72.200

Tabellen ovan är endast för snabbreferenser och baseras på standardtillämpningar.
– Den rekommenderade Kmax-storleken kan variera beroende på tillämpning.
– Kontakta din lokala återförsäljare för en detaljerad matchningstabell för din maskin och ditt huvudsakliga tillämpningsområde.
* Extrem användning hänvisar till tillämpningar som omfattar kraftiga chockbelastningar, extremt kalla förhållanden eller rivningsgrävskopor.

ABR (extrem nötning)

AG (nötning)

Maximalt slitmaterial i
botten

Kraftig nötning

BPS (universaltand)

RP1 (genomträngning av sten)

Allmänna tillämpningar

Bra slittålighet i botten
och god genomträngningsförmåga

RPX (kraftig, för tuff
genomträngning av
sten)
Har mer material för
längre livslängd
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RP2 (genomträngning av sten)
Större slittålighet i botten och bättre genomträngningsförmåga

Adaptrar

Adaptrar med bultfäste för hjullastare

Kmax-adaptrar med bultfäste har en form som främjar smidigt materialflöde över tanden/adaptern för ett jämnt och
konsekvent slitage, oavsett hur nötande materialen är. Det unika patenterade adaptersystemet ger en kostnadseffektiv,
produktiv och bekymmersfri produkt som hjälper dig att få jobbet gjort.

Tvåhålscentrum

Hörn

Trehålscentrum

Påsvetsade adaptrar för grävmaskiner och hjullastare

Från lösjord och cementkross till de nötningsintensivaste gruvtillämpningarna – de påsvetsade Kmax-adaptrarna är
utformade för topprestanda oavsett jobb. Med hjälp av avancerad programvara har ingenjörerna på Komatsu utvecklat
ett system som ger dig maximal genomträngning, större produktionsstyrka och längre livslängd.

1 1/2 ben

Tung hjullastare

Allmänna grävmaskinstillämpningar

Mer material och slitsula
för hjullastare

Hörnfäste

Gaffel

Hörnplacering för grävmaskinstillämpningar

Hörnadapter för större
styrka, finns som tillval

Spolfäste

Påsvetsad nos

Bottenklack med slät
kant

Reparationstillämpningar
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Unika slitdelar och skopor från Komatsu

Förutom Kmax-systemet har Komatsu ett
stort sortiment av slitdelar. Det omfattar
tandsystem för mycket små och mycket
stora maskiner, skyddsanordningar,
skärkanter, slutstycken och upprivare.
Det unika Kmax-systemet och dessa
specialprodukter täcker alla dina olika
maskintillämpningar.
För bäst resultat bör det högeffektiva
Kmax-systemet kombineras med en
högeffektiv Komatsu-skopa.
Vi har ett stort sortiment av
specialkonstruerade skopor som levereras
med Kmax-systemet monterat. Dessa
skopor har en särskild profil som har
bevisats öka produktiviteten. De finns i
alla driftklasser från de lättaste till de allra
tyngsta tillämpningarna.
Kontakta din lokala Komatsu-återförsäljare
för mer information om dessa unika
Komatsuprodukter.

Din Komatsu partner:

Komatsu Europe
International N.V.

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIEN)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu
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