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ι βιoμη1ανιxo( μειω-
τtjρεg xαταοxευ<iξo-
γται 6λo χαι πιo μι-

xρo(, ενι6 η ιo1rjg τoυE μεγα-
λ6νει ουνε1ι6g. H υψηλf πυ-
xν 6τητα τηg ιo1ιio g ε (vα ι μ 

(α
πραγματιxr] πρ<ixληoη για
τα χQησιμoπoιoιiμενα ρoυ-
λεμιiν, τα oπo(α πρ6πει να
ε(vαι αξι6πιoτα, με μεγιiλη
διιlρxεια ξωrig, ουμπαγrj xαι
με υψηλ{ αντo1r] οε φορτ[α.
Eπιπλdoν απαιτoιiνται xα-
μηλdE τιμdE τριβrig, λειτoυρ-
γiα xαμηλoιi Θoριiβoυ, xα-
θ6g επ(αηg απΝηxαι ασφα-
λrjg ουν<iρμoοη.

Λoγιxtj ε[γαι xαι η απα[-
τηη για υΨηλis πoιιiτηταE
ρoυλεμιiν. oι παραxιiτω ε-
φαρμoγ69 μαg δε(1νoυν πι6g
αιταπoxρfνoγται τα ρουλε-
μιiv αυτιi oτιg πρoxλr]οειg
πoυ θdτoυγ oι α6γ1ρovεE ε-
φαρμoγ6g των βιoμη1ανι-
xc6ν μειωτrjρων.
MειωτfqεE
με oδovτωτoι65 τqo1oι1E

Mειωτιjρεg με oδoττω-
τοtjg τρo1oιig τηg εταιρ(αg Α.
Friedr. Flender AG λειτουρ-
γoιiν εδri xαι πoλλιi 1q6νια
αξιι1πιοτα με υψηλriν φoρ-
τ(ωγ xωγιxιi xαι βαqελoειδrj
ρoυλεμιiν οτoυE <iξovεg ει-
α6δoυ xαι εξ6δου. Στoυg εν-
διιiμεooυg ιiξoνεg χQησιμo-

APlΣTEPA:
Mεtωτftρεq για ιnv
κivnon
περlσtρoφlκdtv
κiιB6vων (nnγi:
Flendeι).
ΔEΞlA: Mεlωτfiρεg
ext]udel γlσ τn
Bloμnxαviα πiαατl κιirν
(πnγi: Renk).

πoιoιjνται xυρ(ωE τα xυλιγ-
δριxιi ρoυλεμιiν.
Πλαvητιxoi μειωτliρεg

Tα ουoτrjματα x(vηοηg o-
1ημ<iτων @.x. Bosch-Re_
xroth) φ6ρoυν xυλιvδριxιi
ρoυλεμιiν με li 1ωρ[g εξωτε-
ριx6 δαxτιiλιo, μoνr]E rj δι-
πλrjE oειρ<ig, με rj 1ωρ(E ειδι-
xlj επ[ατρωoη, ανιiλoγα με
το oημε(o εφαρμoγtjg τουg
oτov πλανητιxd μειωτrjρα.
Ζε(lyη xωνιxιiν qoυλεμιiν rj

ρουλεμιiν γωνιαιrjg επαφr]g
διπλrjE οειριig απoτελorjγ α-
ξι6πιατη λrjoη ωg βαowτ\ €-
δραoη των μειωτtjρων.
MειωτιfρεE extruder

Στoυg ιiξoνεE τωv μειωτt]-
Qων με ιo16 ψ€1ρι27.000 Kw
χQησιμoπo ιotiνται οφαιριxιi
xαι xυλινδριxιi ρoυλεμιiv.
Eιδιxιi δε ατoυg ιiξoνεg α-
τdqμoνα 1ρηοιμoπoιoιiνται

ρoυλεμιiν σε παριiλληλη
διιiταξη, με πoλιj υψηλrj α-
ντo1r| oε αξoνιxιi φoρτfα.
Κωνιπιi ρoυλεμιiv

Τα xωνιxd ρoυλεμιiν μo-
νtjg αειqιig δd1ovται _λι5γω
τηg μεγιiληg γων[αg επαφrjg_
πoλιi υψηλιi τ 6oo αxτινιx6.6-
σo χαι μoν<iπλευρα αξoνιxti
φoρτ[α. Διio ρoυλεμ<iν οε O-
tj X- διιiταξη δd1oτται αxτι-
νιx<i φoρτ(α xαι ρoπdE, xα-
θι6E επ(οηg xαι αξovιxιi φoρ-
τ(α xαι απ6 τιE δrio πλευρdg.
Kυλιvδριxιi qoυλεμιiv

Kυλινδριx,ιi ρoυλεμdv
πλriρη xυλ(νδρων ι11oυν αυ-
μπαγεig εξωτεριxotJg xαι ε-
oωτεριπotig δαxτ6λιoυg xαι
xυλ(νδρoυg πoυ xαθoδηγoιi-
γται απ6 τιg πρoεξo1ιJg των
δαιτυλiωγ. Λ6γω τoυ μdγι-
στoυ αριθμoιi τωγ xυλ(γ-
δρων, τα qoυλεμιlν δd1oτται

Σε εφαρμoγ6q
μεlωιiρων
υπdρxει
αυξovoμ6vn
αv6γκn γlα
ρoυflεμdv
τα onoiα vα εivαl
oε Θ6on vα
καi0ψoυv
uψnil6g
απαπfioεlg
nol6τnταξ.

πoλrj μεγιiλα αxτινιx<i φoρ-
τ[α, ε6ναι πoλri oυμπαγrj xαι
xατιiλληλα για εφαρμoγ69 οε
μιxρoιig 1ιiρoυg. Σε εφαρμo-
γtj ωg ημιαταθεριi ri oταθεριi
ρoυλεμιiν μπoρoriν επιπλdoγ
γα δ61oνται ^λαL αξoνιxιi
φoρτ(α.
Poυλεμιiv
οε παqιiλληλη διιiταξη

Υιpηλιi αξoνιxιi φoρτ[α οε
μιxρ6 αxτινιx6 1ιδρo, μεγdλη
διιlρxεια ξωrig xαι μιπρ69 τρι-
βdg επιτυγ1ιiγo\ταt με ρoυλε-
μιiν oε παριiλληλη διιiταξη.
Tα oυγxεxριμdνα ρoυλεμιiv
απoτελoιjγται απ<1 αξoνιxι1,
xυλινδρooτεφιiνια τoπoθετη-
μ6να οε οειρ<i, ιiπoυ 6γα αιi-
οτημα ελατηριωτ<iν δαxτυ-
λ(ων, xαταοxευαoμdνων απ<i

βαμμdνο 1ιiλυβα, εξαoφαλi
ξει την oμoι6μoρφη φ6ρτιοrj
τoυζ. l
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