
GK 5 / FKLemiesze odśnieżne

Cichy i stabilny nawet na czystej Właściwości GK 5

>  Duża żywotność
> Niski poziom tarcia
>  Nie niszczy nawierzchni
>  Wszystkie rodzaje nawierz-

chni nawet z oznakowaniem 
grubowarstwowym

>  Bardzo cicha praca 
>  Miasto i drogi gminne 

Właściwości FK

> Dla wszystkich pługów z  
 mechanizmem sprężynowym 
>  Niski poziom tarcia 
> Zmniejsza podskakiwanie  
 i drganie pługu 
> Delikatny dla oznakowania  
 na jezdni
> Bardzo cichy 
>  Drogi miejskie i parkingi 

gk 5 Fk

nawierzchni

Bezszelestny lemiesz gumowo-korun-
dowy GK dzięki swojej konstrukcji dopa- 
sowuje się optymalnie do każdej jezdni  
i nadaje się szczególnie do miejsc które 
wymagają cichego i delikatnego odśnie- 
żania – bez uszkodzeń nawierzchni i 
oznakowania poziomego.
Firma Kuper jako jedyna na rynku ofe- 
ruje lemiesze przeznaczone spec-
jalnie dla pługów z mechanizmem 
sprężynowym. Lemiesz ten zmniejsza 
typowe dla tych pługów stukanie o 
jezdnię zwłaszcza przy natrafieniu 
na suchy fragment nawierzchni. 
Elastyczność zastosowanych mater-
iałów, dodatkowe elementy ceramicz-
ne i specjalne wzmocnienie stalowym 
kołnierzem zapewniają znakomite  
efekty odśnieżania bez uszkodzeń 
nawierzchni i wyginania się lemiesza.

Lemiesze przyjazne dla jezdni 
gk 5: cichobiezny i wytrzymały lemieSz gumowo-korundowy.
Fk: lemieSz gumowo-korundowy do Specjalnego zaStoSowania w pługach  
z mechanizmem Spr  zynowym.
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Materiały
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Konstrukcja wewnętrzna z wstawionymi 
do wnętrzna elementami ceramicznymi 
wspiera elastyczność lemiesza i zmniejsza 
drganie oraz stukanie pługu. Stalowe wz-
mocnienie kołnierza uniemożliwia odgięcie 
lemiesza. Lemiesz jest bardzo łatwy w 
montażu.

 

Korund

Drugi co do twardości mine-
rał z gromady tlenków. 
Znakomicie nadaje się jako 
wkładka dla odpornych na 
ścieranie lemieszy. Elementy 
z korundu zostały specjalnie 
zaprojektowane i wypro-
dukowane dla naszych 
lemieszy.

Guma

Guma o wysokiej jakości, 
odporna na ścieranie opraco-
wana specjalnie dla wysokich 
wymagań odśnieżania. Nie-
zwykle elastyczna dla dobrej 
adaptacji do nawierzchni 
jezdni.
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