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SOVELTUVUUS
KESÄ- JA TALVITIENHOITOON
YLIVERTAINEN IRROTUSKYKY
ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

ERINOMAINEN KULUTUSKESTÄVYYS
AM Kovametallitapit on suunniteltu kestämään
kovaa ja vaativaa kulutusta. Kovametallilla on
ylivoimainen käyttöikä teräkseen verrattuna.
Se on komposiitti materiaali, joka sisältää
kulutusta kestävää volframia ja sidosaineena

kobolttia. Tappi lukitaan kiinnitysrunkoon lukkolaakerilla, joka mahdollistaa tapin pyörimisen
ja tasaisen kulumisen. AM tappivalikoima kattaa
päällystettyjen teiden ja sorateiden kunnostamisessa
sekä hoidossa tarvittavat mallit ympäri vuoden.
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KOVAMETALLITAPIT
AM Lukkiutumattomat

Tappien soveltuvuus erilaisille kohteille on esitetty + merkeillä asteikolla 1-3,
joista 1= ei sovellu hyvin, 2= soveltuu hyvin ja 3= soveltuu erinomaisesti.

Tappien valinnassa on tärkeää huomioida käyttötarkoitus,
tapin irroituskyky sekä tien pinnan materiaali.
• Leveä- laippaisen tapin runko kestää paremmin kulutusta esim. sorapinnoilla.
• Kapea- laippainen tappi uppoaa leveää paremmin polanteeseen.
• Tylppäkärkinen tappi säästää enemmän päällystetyn tien pintaa.
• Teräväkärkinen tappi irroittaa paremmin materiaalia.
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AM Lukittavat tapit

Tappien soveltuvuus erilaisille kohteille on esitetty + merkeillä asteikolla 1-3,
joista 1= ei sovellu hyvin, 2= soveltuu hyvin ja 3= soveltuu erinomaisesti.

Lukkiutuvia tappeja suositellaan
käytettäväksi vaativissa olosuhteissa.
• Tappi joutuu kovalle rasitukselle.
• Tappiin kohdistuu suuri tärinä.
• Alusterien jatkosiivissä.
• Epätasaisille tiestöille.
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L36G-16B3

L37WL-16T

A38P-16T

Muotoilu

Kapea, terävä, lukittava

Kapea, terävä, lukittava

Leveä, terävä lukittava

Leveä, terävä, lukittava
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AM Tappiterärungot
Valikoimastamme löydät myös eri tappiterärungot.
TAPPITERIEN RUNKOLEVYMALLIT = TAPPITERÄN RUNKO HMS 3000
L = 456 mm, tappikulma 45 º
L = 608 mm, tappikulma 45 º
L = 792 mm, tappikulma 45 º
L = 912 mm, tappikulma 45 º
L = 1217 mm, tappikulma 45 º
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