
Även högkvalitativa produkter som ContiTechs kuggremmar kan nå sin begränsning om 
de används under fel förhållanden. För att nå maximal livslängd och tillförlitlighet krävs 
mer än att bara välja rätt kuggrem och kuggremhjul. Alla ingående komponenter i  
systemet behöver anpassas och justeras till varandra. Annars riskerar lösningen att 
slitas eller till och med haverera i förtid. Genom att analysera remmens skador kan 
orsaken till en förslitning snabbt identifieras. Här går vi igenom diagnoser och åtgärder.

Diagnostisera din kuggremdrift

Diagnostisera din kuggremdrift
Maj 2021 © Aratron AB

Aratron har levererat linjärsystem och transmissioner till Sveriges tillverkningsindustri sedan 1971. 
Det gör oss inte bara till en av marknadens främsta applikationsexperter – med agentur för många 
ledande varumärken – utan också till det självklara valet för alla på jakt efter produkter som 
anpassas efter de egna behoven, inte tvärtom.
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Problem 

Missljud 

1. Förspänning för hög; remmen tjuter

2. Förspänning för låg; remmen slår 

 

Slitage på kuggremmens kanter 

1. Axlar ej parallella; remmen går emot gavlarna 

2. Fel vinkel på hjul 

3. Hjulets gavlar är felaktiga

4. Lagerspel för högt

Slitage av eventuell väv på kuggarna  
1. Förspänning för hög

2. Kuggremmen blir onormalt varm  

3. Slitet kuggremhjul

4. Kuggremmens tänder har ej kontakt med lucka  

5. Påverkan av sand, damm eller smuts 

6. Kuggremhjul med fel kuggprofil

Slitage av kuggarna 

1. Kuggremhjulets profil matchar inte remmens profil 

2. Påverkan av sand, damm eller smuts 

3. Förspänning för hög/låg

 

Kuggarna lossar över hela rembredden 

1. Förspänning för hög/låg

2. Yttre påverkan av främmande föremål 

3. Kuggremhjul fastnat 

4. Överbelastning eller stötbelastning  

5. Kuggremhjul med fel kuggprofil

Kuggarna lossnar/spricker från ena sidan 
1. Kuggremhjulet är ej parallellt eller har för stort vinkelfel 

2. Kuggremhjul med fel kuggprofil

Genom kontinuerlig översyn 
av kuggremmar och uppkom-
na skador, kan man enkelt 
analysera behovet av even-
tuella justeringar och därmed 
förlänga lösningens livslängd.
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Illustration: 
Åtgärd 

 

1-2. Justera förspänning (med remspännings-

mätare SM5) 

 

 

 

1-2. Kontrollera driften, justera parallelliteten på 

hjulet, byt kuggrem 

3-4. Byt hjulet, byt rem 

1. Byt kuggrem, justera till korrekt förspänning 

2. Identifiera orsak, årgärda, byt rem 

3. Byt kuggrem och kuggremhjul

4. Byt kuggrem, använd kuggremhjul med rätt  

    profil och rätt kvalitet (t ex Mulco-standard)  

5. Byt kuggrem, undersök kuggremhjul, förbättra  

    skyddet mot yttre smutspåverkan 

6. Byt kuggrem, använd rätt förspänning

 

1. Byt kuggrem eller kuggremhjul till rätt profil

2. Byt kuggrem, kontrollera kuggremhjul, förbättra  

    skyddet mot yttre smutspåverkan 

3. Byt kuggrem, justera till korrekt förspänning 

 

 
1. Byt rem, justera till korrekt förspänning 

2. Avlägsna främmande föremål, byt kuggrem

3. Undersök orsak (t ex defekt lager), åtgärda, byt  

    kuggrem 

4. Byt kuggrem, använd överlastkoppling, använd 

    starkare/bredare kuggrem 

5. Byt kuggrem eller kuggremhjul till rätt profil

1. Byt kuggrem, justera kuggremhjul  

2. Byt kuggrem eller kuggremhjul till rätt profil

Felsökning och åtgärder
Här beskriver vi identifiering av felorsaker och åtgärder vid problem med kuggremmar.  
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Genom kontinuerlig översyn 
av kuggremmar och uppkom-
na skador, kan man enkelt 
analysera behovet av even-
tuella justeringar och därmed 
förlänga lösningens livslängd.

Problem  

Kuggar eller väv lossnar eller delaminerar  
1. Påverkan av olämpligt medel (kemiskt medel) på kugg-

remmen 

Spår i kuggarna på remmen
1. Främmande föremål på kuggremmen 

2. Skador på kuggremhjul, (vid montage eller av främmande 

föremål) 

3. Kuggrem skadad (före eller under montage)

Sprickor på kuggremmen 

1. Temperatur för hög / låg

2. Yttre påverkan av främmande föremål 

3. Spännrulle rullar trögt

4. Gammal kuggrem  

Kuggremmen går rakt av 

1. Remhjul/spännrulle understiger minsta  

   rekommenderade diameter för remmen 

2. Främmande föremål på kuggremmen

3. Snabb överbelastning

4. Förspänning för hög 

5. Kuggremmen böjdes före montering 

6. Kuggremmen har klättrat på hjulets gavel 

 

 

 

Kuggremmen går av snett  
1. Försvagning av korden (gammal kuggrem)  

2. Försvagning av korden (överlast eller slag)

 
Skadade komponenter i systemet
1. Lagerspel

2. Skadad yta på kuggremhjul

 

Källa: ContiTech Power Transmission Group
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Illustration: Åtgärd 

 

1. Byt kuggrem, undvik olämpliga medel (kemiska 

    medel) på kuggremmen 

 

 

1. Avlägsna främmande föremål, byt kuggrem 

2. Byt kuggremhjul, byt kuggrem, montera korrekt

3. Byt kuggrem och montera korrekt 

 

 

1. Undersök orsak, åtgärda och byt kuggrem  

2. Byt kuggrem, kontrollera att skyddet är korrekt 

monterat

3. Montera ny spännrulle, byt kuggrem

4. Byt kuggrem

1. Byt kuggremhjul/spännrulle till rätt diameter  

 

2. Ta bort föremålet, byt kuggrem

3. Byt kuggrem, undvik överlast, byt till bredare/    

    starkare kuggrem 

4. Byt kuggrem, justera till korrekt förspänning 

5. Byt kuggrem och montera korrekt

6. Byt kuggrem, kontrollera att kuggremshjulet är 

    rätt monterat, använd hjul med vinklade 

    gavlar

 

1. Byt kuggrem

2. Byt kuggrem, undvik överlast, byt till bredare/    

    starkare kuggrem 

 

 
1-2. Byt ut skadade komponeter

Felsökning och åtgärder   

Här beskriver vi identifiering av felorsaker och åtgärder vid problem med kuggremmar.  

 


