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Opis produktu

Pasy zespolone optibelt KB 

Wysokowydajne pasy zespolone –  

z otwartymi brzegami Super KBX-POWER

Pasy zespolone z  kordem aramidowym,  

z otwartymi brzegami

3VX/9JX; 5VX/15JX;  

XPB 

XPZ; XPA na zamówienie

1270 mm do 3556 mm  

Asortyment standardowy 

Zastosowanie

Pasy zespolone Super KBX-POWER stosuje się w kompaktowych 

napędach o wysokich obciążeniach, przy małych średnicach kół i przy 

wielu innych szczególnych rozwiązaniach w przemysłach budowy 

maszyn i motoryzacyjnym.

1. Nadbudowa pasa

2. Poliestrowe cięgno (niewymagające większej konserwacji)

3. Otulina

4. Podstawa pasa

5. Uzębienie
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3V/9J; 5V/15J; 8V/25J;  

SPB; SPC; 5VX/15JX;  

A/HA; B/HB; C/HC

1270 mm do 12000 mm – pasy zespolone z owijką

1270 mm do 3556 mm – pasy zespolone z otwartymi brzegami

Zastosowanie

Zalety pasów zespolonych Optibelt KB z cięgnem aramidowym wido-

czne są najbardziej w mocno obciążonych napędach w przemyśle 

budowy maszyn, budowy maszyn ciężkich i w maszynach rolniczych.

Ten typ pasów zespolonych sprawdza się doskonale wszędzie tam, 

gdzie mamy do czynienia z działaniem wysokich temperatur i 

ograniczoną możliwością regulacji.

1. Nadbudowa pasa

2. Aramidowe cięgno

3. Otulina

4. Podstawa pasa

5. Uzębienie
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Instrukcja techniczna dla napędów z pasami klinowymi.

Pasy zespolone z nadbudową

Zastosowanie

Jeśli pasy zespolone Optibelt KB mają być wykorzystywane w 
przenośnikach taśmowych, mogą zostać wyposażone w dodatkową 
nakładkę. 
Pro&lowane nakładki nadają się do przenoszenia kontenerów, ciężkich 
materiałów i do wielu innych wielozadaniowych urządzeń w techni-
kach transportu bliskiego. Więcej informacji na ten temat znajdą 
Państwo w rozdziale „Elementy systemów transportowych”.

Obliczanie napędu

Napędy z pasami zespolonymi Optibelt KB w przemyśle budowy mas-
zyn należy wyliczać zgodnie z przykładem znajdującym się na stron-
ach 81 do 83, z uwzględnieniem wartości mocy dla poszczególnych 
produktów i pro&li.

Dla pasów zespolonych Optibelt z kordem aramidowym obowiązują 
szczególne wartości mocy i naprężenia wstępnego.

Napędy w maszynach rolniczych powinny być wymiarowane 

zgodnie ze szczególnymi zasadami obliczeniowymi.

Z tego powodu prosimy o nadsyłanie nam danych technicznych.

1. Nadbudowa PKR

2. Poliestrowe cięgno

3. Gumowy rdzeń

4. Owijka  tkaniny

Pas zespolony 
z nadbudową PKR 0

Pas zespolony 

z nadbudową PKR 3

Pas zespolony 

z nadbudową PKR 1

Pas zespolony 

z nadbudową PKR 2
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