
I en kuggremsdrift, med remmar som inte är självstyrande, är gavlarna på kuggrems-
hjulet nödvändiga för att hålla remmen i rätt position. Skulle kuggremmen börja vandra 
fel eller klättra av hjulet under drift förloras kraftöverföringen, vilket medför driftstopp 
och i värsta fall skador i en applikation. Rätt montage och rätt gavelvinklar är även 
viktigt för att undvika slitage och skador på kuggremmen.  
 
I detta whitepaper går vi igenom montering, gavelvinklar och placeringen av en rem i 
kuggremshjulet. 

Säkerställ kuggremspositionen 
med rätt gavelplacering
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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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Små hjul, gavlar på båda sidor av hjulet

Gavlar på ett kuggremshjul 
är nödvändiga för att hålla 
remmen i rätt position.  
Med rätt montage och rätt 
gavelvinklar stannar remmen 
i rätt läge och man undviker 
onödigt slitage och skador på 
kuggremmen. 

Rätt gavel och gavelvinkel på kuggremshjulet – Sept 2021 © Aratron AB  |

Option 1: 

Kuggremshjulets gavlar 
För att säkerställa att din kuggremsdrift är optimerad för säker drift beskrivs här nedan  

rekommendationer kring montage och placering av gavlar.

Gavelplacering 
Gavlar bör konfigureras enligt nedan i ett system:  

Lf<5xb 

Motstående placering

Lf≥5xb 

Vid ett större avstånd, gavlar på båda hjulen

• Vinkel 8°-25° på gavlarna vid ytterkant för att förhindra klättring 
• Avstånd mellan gavlar ska vara större än rembredden enl. DIN 7721 & RMA nIP-27

Gavelutförande (vinkel) 
Gavlar bör ha vinklar enligt nedan:  

Förskjutning av kuggremshjul  
max 5mm per 1000mm  
axelavstånd 

Förskjutning och vinkelfel 
 

Vinkelförskjutning  
max 0,13° 

Vinkelförskjutning  
max 0,25° 

Summan av alla vinkelfel ska aldrig överstiga 0,25°

Option 2: 

Källa: ContiTech Power Transmission Group

Variabelt axelavstånd mellan 
hjulen.

Justerbar spännrulle 

Vid montering måste hjulen  
vara placerade så att remmen  
kan monteras enkelt


