
Innowacja w eksploatacji: Tuca SX Wave
Super – kombinowany lemieSz z nowymi technologiami do wSzyStkich typów 
pługów i nawierzchni.

Nowy standard w odśnieżaniu

Wysoko wydajny lemiesz do długotrwałego stosowania skonstruowany zgodnie z 
najnowszym stanem techniki. Poprzez Tuca SX Wave firma Kuper ustanawia nowe 
standardy odśnieżania. Dokładna analiza wymagań klientów i ciągły rozwój lemie-
szy doprowadziły do opracowania przełomowych innowacji takich jak opatentowa-
na technologia Kuper Wave. Kuper Wave – to falisty przekrój lemiesza do skutecz-
nego usuwania śniegu. Zatopiony w gumie hartowany rdzeń z węglikami wolframu, 
którego twardość jest bliska diamentowi zapewnia znakomitą żywotność Tuca SX 
Wave. Dzięki zastosowaniu tej technologii otrzymujemy lemiesz odporny na ude-
rzenia, który może delikatnie odśnieżać nawet ekstremalnie trudne do odśnieżania 
nawierzchnie bez ich uszkodzenia.
 

Zalety i zastosowanie

> Technologia Wave
>  Dla wszystkich typów  

lemieszy 
> Duża żywotność
> Wkłady węglika wolframu  
> Agresywne odśnieżanie 
 Bardzo dobry „poślizg“
>	 Odporny na uderzenia
>	 Nie powoduje uszkodzeń 
 nawierzchni
>	 Do użycia na wszystkich 
 typach nawierzchni

Najwyższe osiągi jeśli chodzi o zużycie 
materiału i efektywność odśnieżania. 
W porównaniu do zwykłych lemieszy 
żywotność większa nawet o 1200 %.+ 300 %

Tuca SX Wave

Kombi S

+ 1200 %
Tuca SX Wave

Lemiesz stalowy 

Z
.
ywotnść
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Materiały
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Węglik wolframu 

Twardy spiek który powstał 
z elementów wolframu i ma-
teriałów węglowych. Cechuje 
się szczególna twardością 
zbliżoną nawet do diamentu. 
Wytrzymuje najwyższe ob-
ciążenia.

Guma

Guma o wysokiej jakości, 
opracowana specjalnie 
dla wysokich wymagań 
odśnieżania. Niezwykle 
elastyczna dla dobrej adap-
tacji do nawierzchni jezdni.

Stal

Hartowana stal z twardością 
400 HB i wytrzymałością 
na napinanie 1350 N/mm2. 
Wytrzymuje najwyższe  
obciążenia i uniemożliwia 
powstawanie odkształceń 
podczas odśnieżania. 
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Technologia

Technologia Wave firmy  
Kuper zapewnia optymalny 
przepływ śniegu dzięki falis-
temu przekrojowi lemiesza. 

Kuper Cooling System za-
pewnia – poprzez specjalne 
otwory chłodzenie lemiesza.

Opatentowana technologia 

Zastosowanie

MiastoAuto-
strady

Drogi  
krajowe




