
Trimat-
kitkamateriaalit



TRIMAT GBC KUDOTTU KITKAHIHNA
TEKNISET TIEDOT

Trimat GBC on puolijoustava asbestivapaa kitkahihnamateriaali, joka valmistetaan yhtenäiseksi 
kudotusta luonnon- ja tekokuidusta. Messinkilankavahvistus tasapainottaa kitkaominaisuuksia, joh-
tamalla lämpöä kontaktipinnalta pois. Kun kudos kyllästetään erityisesti kehitetyllä synteettisellä 
hartsilla, saadaan korkean kitkakertoimen omaavaa tasapainoista ja hyvin kulutusta kestävää mate-
riaalia. Hihna voidaan kiinnittää sekä liimaamalla että niittaamalla.

KÄYTTÖKOHTEITA
GBC-materiaalia voidaan käyttää öljykylvyssä, 
kitkaominaisuudet ovat tosin paljon matalammat 
verrattuina oheiseen lämpötila-kitkakerroinkäy-
rään, joka perustuu kuiviin olosuhteisiin.
GBC soveltuu erittäin hyvin useimpiin teollisuu-
den käyttökohteisiin. Soveltuvia kohteita ovat 
myös vinssit, nosturit, maansiirto-, maatalous- ja 
takomakoneet.

Huom! Teollisuuden kitkamateriaaleille ei ole olemassa 
standardoitua testauskäytäntöä, siksi on harhaanjohtavaa 
vertailla eri valmistajien testien tuloksia. Oheista käyrää 
tulisikin käyttää vain erilaisten Trimat laatujen vertailuun.

TEKNISET ARVOT (keskiarvoja)
Murtovetolujuus ...............................3400 N/cm2

Murtoleikkauslujuus.........................1550 N/cm2

Murtopuristuslujuus .......................13700 N/cm2

Niitin pitokyky ................................10200 N/cm2

Ominaispaino ................................... 1,24 g/cm3

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖLÄMPÖTILAT
Hetkellinen maksimi ................................230 °C Jatkuva maksimi ......................................150 °C

SUOSITELTAVAT VASTAPINNAT
Valurauta (esim. GRP500). Tako- tai kylmävalssattu teräs vähintään 180 HB.

PORAUSARVOT
Terä  Ø13 mm................................................................. 850 1/min, syöttönopeus 0,13 mm/kierros
Terä > Ø13 mm................................................................pyörimisnopeutta hidastettava vastaavasti
Esimerkiksi:
Terä = Ø16 mm................................................................. 600 1/min, syöttönöpeus 0,13 mm/kierros

KOOT
Leveys ........................................................................................................ jopa 510 mm (20") asti
Paksuus.......................................................................................................... 5-32 mm (3/16"-1 1/4")
Pituus ................................................................................................................... 10 m (33 ft)/rulla

 Leveys Paksuus Lähin
mm mm (lähin tuumakoko) tuumakoko

5     (3/16") 6     (1/4") 8      (5/16") 10      (3/8") 12      (1/2") 16      (5/8")
 50 x x x - - (2")
 55 x - - (21/4")
 60 - - 
 65 x x x - - (21/2")
 70 - - (23/4")
 75 x x x - (3")
 80 - (31/4")
 85 -
 90 x x - (31/2")
 95 (33/4")
 100 x x x x (4")
 115 x (41/2")
 120 x (43/4")
 125 x x x x x (5")
 140 x x x (51/2")
 150 x x x x (6")
 160 (61/4")
 180 x (7")
 200 x x x (8")
 230 x x (9")
 250 x x x (10")
 300 (12")
 330 x (13")

°C

µ



TRIMAT MR 8728 MASSAKITKAHIHNA
TEKNISET TIEDOT

Trimat MR 8728 on täysin paistettu, joustava, asbestiton ja metalliton kitkahihnamateriaali, johon 
on yhdistetty synteettistä kumia.
KÄYTTÖKOHTEITA
MR 8728 soveltuu teollisuuden kohteisiin, joissa 
tarvitaan keskitason kitkakerrointa. Materiaali on 
niin joustavaa, että sen voi asentaa kaiken kokoi-
sille säteille. Hihna voidaan kiinnittää sekä lii-
maamalla että niittaamalla.

Huom! Teollisuuden kitkamateriaaleille ei ole olemassa 
standardoitua testauskäytäntöä, siksi on harhaanjohtavaa 
vertailla eri valmistajien testien tuloksia. Oheista käyrää 
tulisikin käyttää vain erilaisten Trimat laatujen vertailuun.

TEKNISET ARVOT (keskiarvoja)
Murtovetolujuus ................ 20°C........ 500 N/cm2

Murtovetolujuus .............. 250°C........ 100 N/cm2

Murtoleikkauslujuus.......... 20°C...... 1800 N/cm2

Murtopuristuslujuus .......... 20°C...... 6000 N/cm2

Ominaislämpö-
kapasiteetti ....................... 20°C.....1,03 kJ/kg K

Lämmönjohto-
kyky .................................. 95°C.......0,87 W/mK
Kuulakoestus-
kovuus ....................Ø5mm, 30s........ 160 N/cm2

Ominaispaino ......................................2,1 g/cm3

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖLÄMPÖTILAT
Hetkellinen maksimi ................................ 350°C Jatkuva maksimi ...................................... 250°C

SUOSITELTAVAT VASTAPINNAT
Valurauta (esim. GRP500). Tako- tai kylmävalssattu teräs vähintään 180 HB.

PORAUSARVOT
Terä  Ø12 mm....................................................................850 1/min, syöttönopeus 0,1 mm/kierros
Terä > Ø12 mm................................................................pyörimisnopeutta hidastettava vastaavasti
Esimerkiksi:
Terä = Ø15 mm....................................................................600 1/min, syöttönöpeus 0,1 mm/kierros

KOOT
Leveys ................................................................................................................. jopa 200 mm asti
Paksuus............................................................................................................................ 3-12 mm
Pituus ......................................7,5 m/rulla, kun paksuus 8 mm ja 5 m/rulla, kun paksuus >8 mm

 Leveys Paksuus Lähin
mm mm (lähin tuumakoko) tuumakoko

4     (5/32") 5      (3/16") 6      (1/4") 8      (5/16") 10      (3/8") 12      (1/2")
 25 (1")
 30 x (11/4")
 35
 40 (11/2")
 45 (13/4")
 50 (2")
 65 (21/2")
 75 (3")
 90 x x x (31/2")
 100 x (4")
 125 x x (5")
 150 (6")
 190 x (71/2")
 200 x x (8")

x = julkaisuhetkellä varastotuotteenamme oleva koko. Pyrimme jatkuvasti täydentämään varastoitavien kokojen valikoimaa.

°C

µ



TRIMAT MN 1046 MASSAKITKALEVY
TEKNISET TIEDOT

Trimat MN 1046 on jäykkä, metalliton ja asbestiton massakitkamateriaali, joka perustuu orgaanisten 
ja epäorgaanisten kuitujen ja kitka-aineiden sekoitukseen. Sidosaineena on erikoisfenolihartsi.

MN 1046 on keskitason kitkakertoimen materiaali, joka on kehitetty erityisesti kitkakertoimen häipy-
miskestävyyttä, nopeus- ja paineensietävyyttä, soveltuvuutta metallisille vastapinnoille ja kulutuksen 
kestävyyttä ajatellen. Levy voidaan kiinnittää sekä liimamalla että niittaamalla.
KÄYTTÖKOHTEITA

MN 1046 on erittäin monikäyttöinen kitkalevy-
materiaali, joka sopii useimpiin teollisuuden kyt-
kimiin ja jarruihin, joihin vaaditaan asbestitonta 
kitkamateriaalia. Soveltuvia kohteita ovat myös 
metalliprässit, maansiirtokoneet ja työstökoneet. 
MN 1046 kitkamateriaaliin voidaan jyrsiä ham-
paat.

Huom! Teollisuuden kitkamateriaaleille ei ole olemassa 
standardoitua testauskäytäntöä, siksi on harhaanjohtavaa 
vertailla eri valmistajien testien tuloksia. Oheista käyrää 
tulisikin käyttää vain erilaisten Trimat laatujen vertailuun.

TEKNISET ARVOT (keskiarvoja)

Murtovetolujuus ...............................2800 N/cm2

Murtoleikkauslujuus...........2100 N/cm2 , kohtisuora

Murtoleikkauslujuus....2450 N/cm2 , yhdensuuntainen

Rockwell kovuus...............................82, R asteikko

Kokoonpuristuma .....................................1,2 %
Ominaispaino ................................... 1,95 g/cm3

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖLÄMPÖTILAT

Hetkellinen maksimi ................................ 400°C Jatkuva maksimi ...................................... 300°C

SUOSITELTAVAT VASTAPINNAT
Hyvälaatuinen valurauta (esim. GRP600) tai seosvalurauta. Kaikki teräkset, paitsi valuteräs,
vähintään 200 HB.

PORAUSARVOT

Suositeltavat pyörimisnopeudet:
Terä  Ø10 mm................................................................1500 1/min, syöttönopeus 0,25 mm/kierros
Terä Ø10-19 mm .............................................................1000 1/min, syöttönopeus 0,17 mm/kierros

KONEISTUSARVOT (sorvaus)

Teräkulmat: ....................................................3° rintakulma, 8° päästöpinta ja 8° sivuleikkuukulma.
Lastuamisnopeus .............................................................................................................. 22 m/min
Syöttönopeus .............................................................................................................4,7 lastua/mm

KOOT

Levy...................................................................................................... 762 mm x 762 mm (30"x30")
Paksuus............................................................................................................. 3-25 mm (0,125"-1")

Huomautukset
Myös muita materiaaleja saatavana tarvittaessa.
Kupariniittejä (DIN7338B) kitkamateriaalien kiinnittämiseen varastossamme: 6 tai 8 x 20-60 mm.

°C

µ



Masino Group on yritysryhmä, joka tarjoaa voimansiirtoratkaisuja, hydrauliikkaa ja suodatus- 

tekniikkaa, pumppuja, puhaltimia ja teollisuushuoltoa, putkistotuotteita, kiinnitystekniikkaa,  

hitsaustekniikkaa, juotostekniikkaa, kallionlujitustuotteita, betonikuituja sekä talotekniikan kiinnitys-  

ja asennustarvikkeita. Liikevaihtomme on noin 65 M€ ja henkilöstön määrä 160. Toimipisteemme  

sijaitsevat Vantaalla (2), Ylöjärvellä, Tampereella ja Turussa.

Puh. 010 8345 500 
power.hydraulics@masino.fi 
www.masino.fi/masino-konaflex

Myynti

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa

Huolto ja kokoonpano

Tampere
Lentokentänkatu 9 C 
33900 Tampere

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Turku
Polttolaitoksenkatu 5 
20380 Turku

Oulu
Revontie 2 
90830 Haukipudas

Vantaa
Pyymosantie 4 
01720 Vantaa
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