
KAUHATUOTTEET
KOVAAN KÄYTTÖÖN



KUOKKAKAUHAT
Miilux Oy on edelläkävijä täyssuojattujen kauhojen valmistajana. Kehitämme jatkuvasti entistä kestävämpiä ja 
kustannustehokkaampia ratkaisuja kauhojemme suojaukseen.

MTG:n StarMet-kynsijärjestelmä:
Perinteisiä järjestelmiä pidempi käyttöikä 
= vähemmän adapteriremontteja

 - Kynsien erinomainen muotoilu  
takaa hyvän tunkeuman

 - Nopea kynsien vaihto ja  
varmatoiminen lukitus

 - Mekaanisesti vaihdettava  
adapterin suojapala suojaa  
adapteria kulumiselta

Sisäpohjan kattava latoitus suojaa 
kauhan runkoa kulumiselta ja minimoi 
tarpeen työläille peruskunnostuksille.

Kovametallisuojauksen 
käyttö kriittisissä kohteissa 
mahdollistaa pitkäikäisen 
ja helposti huollettavan 
lisäsuojan kauhalle.MTG:n ProMet-huulilevyn suojat 

mahdollistavat hitsausvapaan ja 
helpon huulilevyn suojauksen.

MTG:n ProMet-etuterien suojat 
ovat nopeat vaihtaa mekaanisen 
lukituksen johdosta. Suojia voidaan 
kierrättää alhaalta ylös ja puolelta 
toiselle tasaisen kulumisen saavut-
tamiseksi.



MIILUX®-LOUHOSKAUHA

MTG:n kulmasuojat ovat erittäin tehokas ja 
edullinen tapa suojata kauhan kulmia ja
pohjaa voimakkaalta kulumiselta.
Kulmasuojat on nopea ja helppo vaihtaa.

Kauhan runko on valmistettu 
kauttaaltaan Miiluxin
jälkikarkaistuista
kulutusteräskomponenteista.

Alasorkkien suojat jatkavat 
adapterien käyttöikää.

Kattava latoitus kauhan 
ulko- ja sisäpohjassa suojaa 
kauhan runkoa kulumiselta 
ja minimoi tarvetta työläille 
peruskunnostuksille.

 + Edullinen käyttökustannuksiltaan
 + Runko on suojattu kulumiselta
 + Kulutusosien vaihto on nopeaa ja helppoa
 + Kauhan käyttöaste on korkea
 + Kauhan murtovoima on maksimoitu
 + Kauhan paino on minimoitu

Miiluxin louhoskauhojen ylivoimainen tuottavuus syntyy kolmesta päätekijästä: 

 - Kauhan kesto. Hyvän kulutussuojauksen ansiosta kauhan rungon kesto on maksimoitu. ”Tavanomaisiksi” koettuja 
kulumisongelmia ei ole. Kauhan rungon rakenne- ja materiaalisuunnittelu on tehty nykyaikaista lujuuslaskentaa 
hyödyntäen. Näin rungosta on saatu poikkeuksellisen luja ja kestävä. 

 - Kauhan huollettavuus. Kauhan kulutussuojaus ja siinä käytetyt laadukkaat komponentit mahdollistavat helpon, 
nopean ja edullisen kunnossapidon. Remonttien vaatima aika ja raha ovat perinteisiä kauhoja merkittävästi pienempiä, 
koska kauha ei vaadi mittavia peruskunnostuksia. 

 - Kauhan taloudellisuus. Miiluxin kauha on merkittävästi kilpailijoitaan kevyempi. Tämä tarkoittaa jokaisella kauhaisul-
la satoja kiloja vähemmän ”tyhjän painon” siirtämistä. Kauhan korkea murtovoima on saavutettu oikealla mitoituksella 
ja geometrialla. Näiden johdosta kauhan irrotus- ja tunkeutumisvoima ovat omaa luokkaansa.



ALTAKANTO- JA LASTAUSKAUHAT
PYÖRÄKUORMAAJIIN
Miiluxin altakanto- ja lastauskauhat noudattavat yrityksen innovatiivista
linjaa. Kauhat varustellaan pulttihuulella ja pulttikantapäällä, mikä tekee 
huollosta vaivatonta paikkaan ja olosuhteisiin katsomatta. Kauhat on
valmistettu kauttaaltaan Miiluxin kulutusteräksistä, mikä takaa niille erittäin 
pitkän käyttöiän ja pienen remonttitarpeen. Miiluxin pyöräkuormaajien
kauhat ovat tunnettuja keveydestään ja kestävyydestään.

Kauhan runko on valmistettu 
kauttaaltaan Miiluxin jälkikarkais-
tuista kulutusteräskomponenteista. 
Kauhan sisäpinnassa ei ole kulumi-
selle arkoja limittäisiä levysaumoja, 
vaan kauha on pinnoiltaan sileä.

Miiluxin maineikas pulttihuuli mahdollistaa 
hitsausvapaan ja nopean kärjen remontoinnin 
ympäri vuoden. Pulttihuulen ansiosta kauhan 
kapasiteetti säilyy vakiona ja konekulut laskevat, 
kun ylimääräisiä, kapasiteetin laskusta johtuvia 
kantokertoja ei tarvita. Pulttihuuli suojaa 
tehokkaasti myös kauhan pohjaa. Etuterien alaosan suojaus 

eliminoi kulumista ja tekee 
kunnossapidosta helppoa.



 + Edullinen käyttökustannuksiltaan
 + Pultattujen kulutusosien vaihto on nopeaa ja helppoa
 + Kauhan käyttöaste on korkea – ei turhia kauhan irrotuksia
 + Kauhan tilavuus säilyy vakiona pulttihuulen ansiosta
 + Luja ja kevyt rakenne

Erinomaista tuottavuutta loppuun asti mietityllä kokonaisuudella

Miiluxin pyöräkuormaajien kauhoissa on yhdistetty käyttäjien tarpeet ja uusin tuotan-
totekniikka. Kulutus kohdistuu maksimikoviin kulutusosiin, joita olisi perinteisin mene-
telmin haasteellinen käyttää. Kun hitsaustarvetta ei ole, on remonttien suunnittelu ja 
toteutus vaivatonta aikaan ja paikkaan katsomatta.

Laadukkaan suunnittelutyön johdosta kauhoissa yhdistyy optimaalinen geometria, koko 
ja liikeradat. Kokonaisuus, josta et halua luopua!

Tarkka sopivuus varmistetaan 
koneistamalla korvakot viimeisenä 
työvaiheena hitsauksen jälkeen.

Pulttihuuli suojaa tehokkaasti 
myös kauhan pohjaa.

Pulttikantapää tekee kuluvan 
kohteen huollosta nopeaa ja
vaivatonta.

MIILUX®-ALTAKANTO- JA LASTAUSKAUHA



SYÖTTÖKAUHAT PYÖRÄKUORMAAJIIN
Miilux Oy suunnittelee, valmistaa ja myy markkinoiden nykyaikaisimpia
syöttökauhoja pyöräkuormaajiin. Ainutlaatuisen suojauksen ja kestävän
runkorakenteen ansiosta kauhat ovat käyttökustannuksiltaan
omassa luokassaan.

MTG:n ProMet-etuterien suojat 
ovat nopeat vaihtaa mekaanisen 
lukituksen johdosta. Suojia 
voidaan kierrättää alhaalta ylös 
ja puolelta toiselle tasaisen 
kulumisen saavuttamiseksi.

Sisäpohjan latoitus suojaa 
tehokkaasti kauhan runkoa 
kulumiselta.

Louheen käsittelyyn suunniteltu Miiluxin XHD-pulttihuuli 
mahdollistaa nopean ja helpon kärjen remontoinnin 
hitsausvapaasti ympäri vuoden. Pulttihuulen ansiosta 
kauhan kapasiteetti säilyy vakiona ja konekulut laskevat, 
kun ylimääräisiä, kapasiteetin laskusta johtuvia kanto-
kertoja ei tarvita. XHD-pulttihuuli voidaan varustella 
myös halutulla määrällä kynsiä.

MTG:n kulmasuojat ovat erittäin 
tehokas ja edullinen tapa suojata 
kauhan kulmia ja pohjaa voimakkaalta 
kulumiselta. Kulmasuojat on nopea ja 
helppo vaihtaa.



 + Edullinen käyttökustannuksiltaan
 + Runko on suojattu kulumiselta
 + Kulutusosien vaihto on nopeaa ja helppoa
 + Kauhan käyttöaste on korkea
 + Kauhan tilavuus säilyy vakiona
 + Kauhan paino on minimoitu

Oikeanlainen kauhan suojaaminen säästää rahaa

Suurten kauhojen kunnossapito on kallista. Verrattuna pienempiin kauhoihin, suurten kauhojen kunnossapidon organi-
sointi on työläämpää, materiaalikustannukset ovat suurempia ja vaadittava korjausaika on pidempi.

Kunnossapidon tarve aiheutuu pääsääntöisesti kulumisesta. Kuluminen aiheuttaa korjauskuluja, mutta se myös heiken-
tää kauhan runkoa. Tästä seuraa kauhojen rikkoutumisia, jotka saattavat pahimmillaan aiheuttaa koko tuotantolaitoksen 
ja sen koneiden seisahtumisen. Jotta säästytään arvokkailta korjauksilta ja häiriöiden aiheuttamilta tuotantotappioilta, on 
kauhan runko syytä suojata tehokkaasti.

Suojauksen tehtävä on eliminoida rungon kuluminen ja tehdä remonteista nopeita ja edullisia. Kun kauhan kuluvimmat 
kohdat suojataan ja kuluminen kohdistetaan erillisiin suojauskomponentteihin, eivät kauhan runkorakenteet pääse ku-
lumaan. Kunnossapidon tarve on helppo ennustaa ja yksittäisten suojausosien vaihtaminen on nopeaa ja edullista. Kone 
seisoo vähemmän ja kauhan aiheuttamaa koneen käyttöasteen laskua ei pääse tapahtumaan. Näin säästetään aikaa ja 
rahaa.

Kauhan runko on valmistettu 
kauttaaltaan Miiluxin jälkikarkaistuista 
kulutusteräskomponenteista.

XHD-pulttihuuli suojaa myös 
kauhan pohjaa kulumiselta.

Tarkka sopivuus varmistetaan 
koneistamalla korvakot 
viimeisenä työvaiheena 
hitsauksen jälkeen.

Pultattavat aisojen suojat 
nopeuttavat kunnossapitoa
eikä hitsausta tarvita.

MIILUX®-SYÖTTÖKAUHA XHD-PULTTIHUULELLA
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