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A WEIMA EGYTENGELYES SHREDDEREK MŰSZAKI ELŐNYEI 
 

Univerzálisan szerelhető tolóhengerek 

A WEIMA shredderek hengerei, amelyek tolják és húzzák a tolólapot, kardántengelyesek. Ez azt jelenti, hogy 
elkerülhetők az oldalirányú erők, amelyek negatívan hatnak a hengerekre. Így a hengerek és a felfüggesztés 
élettartama jelentősen megnő. Más gyártók nem használják ezt a funkciót. Ennek eredményeként az 
ütközések és az oldalirányú erők nem kerülhetők el. Ez növeli a sérülések lehetőségét, és ezért negatív 
hatással van a gép karbantartási költségeire. 

 

 
WEIMA univerzálisan szerelhető tolólapja 

Kések és süllyesztett hatszögletű csavarok felszerelése 

A kések rögzítése imbuszfejű csavarokkal történik. Ezek a csavarok a késtartókba vannak süllyesztve. A 
csavarfejeknek a késtartókba való süllyesztésével a kopási jellemzők jelentősen alacsony szinten tarthatók. 
Ez a rendszer biztosítja, hogy a kések könnyen kioldhatók, és ennek következtében gyorsan és egyszerűen 
cserélhetők. A legtöbb versenytársunk nem kínál süllyesztett csavarfejet a forgórészeken. Külső hatszögletű 
csavarokat használnak, amelyek nincsenek süllyesztve a késtartókba, mivel ez olcsóbb a gyártás 
szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a csavarok nem távolíthatók el problémamentesen, ami a késcserét 
nagyon időigényessé teszi, mivel a csavarokat gyakran sarokcsiszolóval kell eltávolítani. 

 
WEIMA süllyesztett csavarfejekkel 
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Védett és helytakarékos hidraulika 

A WEIMA shredderek helytakarékos, porvédett hidraulikarendszere a gép hátsó részén található. A 
folyamatosan kapcsoló szelepek védve vannak a szennyeződésektől és a portól, és ennek következtében 
védve vannak a költséges meghibásodásoktól. Ezenkívül a kompakt gépkialakítás a beépített hidraulikával 
azt jelenti, hogy több hely marad a forgalom számára, például a targoncák stb. számára. A versenytársak 
gépeinek hidraulikaegységei gyakran nem a gépvázon belül helyezkednek el, így nem nyújtanak védelmet 
a por és/vagy az ütközések ellen. 

 
WEIMA por- és ütésálló hidraulikus egység 

Biztonsági csomag - sebességváltó végálláskapcsoló 

A WEIMA aprítógépek biztonsági csomaggal vannak felszerelve, amely megakadályozza a rotor idegen 
tárgyak által okozott sérülését. Abban az esetben, ha egy idegen tárgy, például egy kalapácsfej bejut a gép 
tartályába, egy biztonsági végálláskapcsoló védi a hajtóművet. Ez a gép váza és a hajtómű között egy rugós 
csatlakozás / PU puffer alkalmazásával és egy elektronikus kapcsolóval együtt történik. Ez biztosítja, hogy 
az állókés vagy számos kés sérülése elkerülhető legyen, és a gép automatikusan kikapcsol. Sok más gyártó 
nem kínálja ezt a lehetőséget. Röviden, a WEIMA biztonsági csomag használatával a rotor vagy a 
sebességváltó sérülésének kockázata megszűnik. 

 
WEIMA sebességváltó végálláskapcsoló 

Csavarozott rotortengely-hosszabbítás (368 mm vagy nagyobb rotorátmérő) 

A csavarozott tengelyhosszabbítás előnye, hogy a rotortengelyt különösen edzett kivitelben lehet kínálni. 
Ennek eredményeként a csapágy kopása által okozott kopás minimálisra csökken. Ezért a 
tengelyhosszabbításokat nem kell többé cserélni. Fix rotortengely-hosszabbítás esetén a teljes rotor 
cseréjére van szükség, ha a rotor egy idegen tárgynak ütközik. A csavarozott tengelyhosszabbítással ez 
nem így van. 

- a teljes rotor nem cserélendő, csak a hosszabbító.
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WEIMA rotor csavarozott tengelyhosszabbítással és edzett rotortengellyel 
 

Hidrodinamikus centrifugális tengelykapcsoló (30 kW-os vagy nagyobb motorokhoz) 

Az olajfilmmel működő tengelykapcsoló előnye, hogy az aprítógép nagyon zökkenőmentesen, ill. lágyan 
indul, különösen teljesen feltöltött tartály esetén. A szélsőséges áramcsúcsok elkerülhetők, ezáltal az 
energiaköltségek drasztikusan csökkenthetők. A hidrodinamikus centrifugahajtómű emellett 
megakadályozza, hogy a rotor gyakori visszafordulása miatt a sebességváltó károsodjon. 

 
WEIMA hidrodinamikus centrifugális tengelykapcsolóval 

 

Ékszíjhajtás 

A fordulatszám és az erőátvitel egy tengelyen és egyenes vonalban elhelyezett WEIMA aprítógépekkel 
történik. Ez óriási mértékben javítja az erőátvitelt. Egyes versenytársak az erőátvitelt nem egyenes vonalban, 
hanem szögben valósítják meg. Ez a rotor gyakoribb visszafordulását, valamint a meghajtás és a hajtómű 
fokozott kopását eredményezi. Az ékszíjak is nagyobb kopásnak vannak kitéve, mivel sokkal nagyobb a 
terhelés. 

 
WEIMA ékszíjhajtás és erőátvitel 
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Kések, V-Rotor 

A WEIMA késgeometria a legkorszerűbb. A jóváhagyott négyszögletes kések Weima minőséggel sokkal 
magasabb élettartamot érnek el, mint a versenytársak kései. A szabadalmaztatott V-rotor a lapos vagy 
spirális rotorokkal (versenytársak) összehasonlítva fokozott gazdaságos aprítást tesz lehetővé. A 
drasztikusan csökkentett súrlódás miatt kevesebb hő keletkezik, és a kifinomult rotorgeometria révén az 
anyag hatékonyabban aprítódik, kevesebb energiafogyasztás és nagyobb teljesítmény mellett. 

  
WEIMA szabadalmaztatott V-motor 

A hidraulikus tolólap a terhelésnek megfelelően működik 

A forgórész és a tolólap között terhelésérzékenység áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a tolólap megáll, vagy akár 
kb. 10 mm-rel hátrébb megy, amint a rotor amperfelvétele egy bizonyos szinten marad (a tolólap pulzálása 
opcióként). A rotor teljesítményfelvétele ismét csökken, a tolólap előrefelé mozog, és a teljesítmény ismét 
termelődik. A hajtás túlterhelése csökken és/vagy teljesen elkerülhető. Sok versenytárs nem kínálja ezt a 
speciális funkciót. 

Állítható állókés (standard WLK shredderek, opcionális WL shredderek) 

A vágási hézag drasztikusan csökkenthető és tökéletesen beállítható az állítható állókéssel. Ha az állókés 
kopni kezd, és a rotor és az állókés közötti vágási rés megnő, a vágási rés az állítható állókés segítségével 
ismét csökkenthető, ami azt jelenti, hogy az állókés hosszabb ideig tart, és nem kell olyan gyakran cserélni. 
Ennek eredményeképpen a gép teljesítménye, kapacitása és átbocsátóképessége is javul. Ez a funkció 
különösen fontos furnér vagy más vékony anyagok aprításakor. A legtöbb versenytárs nem kínálja ezt a 
funkciót. 

 
WEIMA állítható állókéssel 

Speciális rotorcsapágyak: K-csapágyak (Standard WLK, Opció WL-sorozat) 

 
Ezek a zárt, alacsony karbantartási igényű és eltolt gömbcsapágyak különösen ajánlottak műanyagok és sok 
port termelő anyagok aprításához. A műanyagok az aprítás során felmelegedhetnek, és ennek következtében 
behatolhatnak a forgórészbe. Ez a behatolás a speciális K-csapágy használatával elkerülhető, mivel ez a 
csapágy nem közvetlenül a gépvázba van szerelve, hanem eltolva. Ezért nem tud anyagot beszívni a gép 
belsejéből. A versenytársak nyitott csapágyaihoz képest jelentősen megnő a hosszú élettartam. Ezen kívül a 
K-csapágyak teljesen zártak és védettek a portól és a részecskéktől, azonban mégis rendkívül gyorsan 
cserélhetők. A nyitott és közvetlenül a gépvázba szerelt csapágyakat  
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gyakrabban kell kenni, és sokkal hosszabb ideig tart a szervizelés vagy a csere.

 
WEIMA K-csapágyak - zárt és karbantartás-barát rotorcsapágyak 

 

Szegmentált tolólap és géppadló 

 
A WEIMA aprítógépek hidraulikus tolólap szegmentált padlóval is felszerelhető. Ez különösen fontos a nagyon 
vékony anyagok, például furnér, fólia vagy papír aprításakor. A tolólapon/padlón lévő szegmensek biztosítják, 
hogy semmilyen anyag ne akadjon be a tolólap alá, ami elakadást okozhat. Ez akár a koszorút előre és hátra 
mozgató hengerek sérülését is okozhatja. A legtöbb versenytárs nem kínál szegmentált tolólap / padlót, mivel 
annak gyártása drágább. 

 

WEIMA tolólap szegmentált padlóval 

Csapágyak belső tömítése, bontókések 

 

A WEIMA shredderen belül a rotor tömítése csavarozott, így kopás esetén könnyen cserélhető. A 
versenytársak rotortömítéseit gyakran csak hegesztik, ami sokkal olcsóbb a gyártás során, de a cserét 
rendkívül nehézkessé és költségessé teszi. 
A Weima aprítógépeken a bontókések nagyon közel helyezkednek el a rotor tömítésekhez. Így az anyagot 
a rotor legvégéig vágják. A versenytársak gépeinél ez gyakran nem így van. Az ő késeik a rotor tömítésétől 
távolabb helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy az anyagot nem a rotor végén vágják le, és a rossz tömítésen 
keresztül behatolhat a csapágyakba, ami sérülésekhez és állásidőhöz vezethet. 

 

WEIMA rotor tömítés WEIMA bontókések 
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Fogazott tolólap / fogazott tolólap léc 

 
A WEIMA shredderek hidraulikus tolólapja felszerelhető úgynevezett fogazott léccel a fa aprításához vagy 
fogazott tolólap léccel műanyagok aprításához. Ez a funkció az anyagot a tolólap előtt tartja, és 
megakadályozza, hogy az anyag a rotorból kiszökjön. A fogazott léc / fogazott tolólap lemez kissé megnövelt 
kapacitást eredményez, és megakadályozza, hogy az anyag kiugorjon a gépből. A fogazott léc csak a tolólap  
felső részét fedi le, miközben a fogazott lemez  kompletten lefedi a tolólapot.

 
WEIMA hidraulikus tolólap fogazott lemezzel 

Rosta emelő kosár (Standard WLK, opció WL-sorozat) 

A WEIMA egytengelyes aprítógépek mozgatható szitakosarat kínálnak, amely kézi vagy hidraulikus 
kivitelben kapható. Ez lehetővé teszi ügyfeleink számára a gépek gyors és költséghatékony karbantartását 
és tisztítását. Ez a funkció különösen fontos a koptató anyagok aprításakor, ami fokozott kopási jellemzőket 
eredményez. A kések gyors és egyszerű forgatása vagy cseréje lehetséges ezzel a funkcióval, mivel 
rendkívül könnyű hozzáférést biztosít a rotor- és állókésekhez. Ezenkívül a rostát néhány percen belül ki 
lehet cserélni, hogy más frakcióméretet lehessen elérni. 

 
 

WEIMA WAP-Hajtómű (Standard) 

 
A WEIMA egytengelyes aprítógépek egy újonnan kifejlesztett WAP hajtóművel vannak felszerelve Ezt a 
speciális hajtóműtípust a Weima tervezte, fejlesztette és gyártotta. Ez a hajtóműtípus rendkívül 
karbantartásbarát és alacsony kopásigényű, robusztus kialakítású. A hajtómű "cipősdobozos" kialakítása 
olyan alacsony karbantartási igényű kialakítás, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél a teljes hajtóművet 
egyetlen fedél eltávolításával nyissa ki. A Weima hajtómű mindössze négy tömítéssel rendelkezik, míg a 
versenytársak hajtóművei több fedéllel, sokkal kisebb fogaskerekekkel, csapágyakkal és tengelyekkel, 
valamint legalább 7 tömítéssel rendelkeznek. A WAP hajtómű egyik fő előnye, hogy kifejezetten 
aprítógépekben való használatra tervezték, ami azt jelenti, hogy kifejezetten úgy tervezték, hogy elnyelje az 
aprítógép használatakor fellépő ütéseket (mivel az aprítandó anyag soha nem állandó és homogén). Így az 
ilyen típusú hajtómű sokkal szilárdabb, és a kopási jellemzők a lehető legkisebbre csökkennek.
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A WEIMA WAP hajtómű - a WEIMA aprítógépek alapfelszereltségéhez tartozik. 

Lökéscsillapító szelep a tolóhengerhez (gyors hidraulikával ellátott gépekhez) 

 
A WEIMA aprítógépeknél a lökőszelep közvetlenül a tolóhengerre van szerelve. Ez azt jelenti, hogy a 
szelepek közvetlenül, időkésleltetés nélkül reagálnak az ütésre. Ez a tolóhengerek rendkívül hosszú 
élettartamát eredményezi. 
A versenytársak egyáltalán nem használnak ütőszelepeket, vagy az ütőszelepet a hidraulikus egységre 
szerelik. Ez ütközés esetén időbeli késleltetéshez vezet, amíg a lökés elnyelődik. 
 

 


