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Instrukcja techniczna dla napędów z pasami klinowymi.

Zastosowanie

Wąskopro!lowe pasy klinowe Optibelt RED POWER II zostały skon-
struowane specjalnie dla przemysłu budowy maszyn. Stosuje się je 
między innymi w: kompresorach, pompach, prasach, wentylatorach i 
innych napędach o wysokim obciążeniu.

Wąskopro!lowe pasy klinowe RED POWER II o pro!lach SPZ, SPA, SPB, 
SPC, 3V/9N, 5V/15N oraz 8V/25N są normowane według DIN 7753 
część 1, ISO 4184 oraz RMA/MPTA.

Opis produktu
Wysokowydajne, wąskopro"lowe pasy klinowe 

optibelt RED POWER II 

Budowa

Wysokowydajne, wąskopro!lowe pasy klinowe Optibelt RED POWER II

We wszystkich pro!lach i przekrojach cięgno zbudowane jest ze spe-
cjalnego poliestrowego kordu. Dzięki specjalnej obróbce cięgna, wą-
skopro!lowe pasy klinowe Optibelt RED POWER II są bardzo odporne 
na rozciąganie i bezobsługowe. Powtórne naprężanie pasów jest zu-
pełnie zbędne.

Mieszanka włókien umieszczona ponad i pod cięgnem gwarantuje 
wysokie obciążenie dynamiczne pasa, a dzięki poliestrowemu cięgnu 
jest on odpowiednio elastyczny.

Tkanina okrywająca jest bardzo wytrzymała, elastyczna i odporna na 
ścieranie.

Właściwości

Zastosowane wysokowartościowe elementy składowe pasa w połą-
czeniu ze specjalnym procesem produkcji spowodowały to, że Opti-
belt RED POWER II jest bezobsługowym pasem klinowym. Jego pro-
dukcja jest nieustannie monitorowana za pomocą najnowocześniej-
szych, statycznych i dynamicznych urządzeń kontrolnych.
Dzięki specjalnej budowie, Optibelt RED POWER II można stosować w 
napędach z grzbietowymi krążkami naprężającymi.
Właściwości:

Optibelt RED POWER II są fabrycznie odporne na działanie olejów, wy-
sokich temperatur i pyłów.
Zastosowanie pasów przewodzących elektryczność Optibelt RED PO-
WER II wymaga sprawdzenia zalecanych właściwości zgodnie z ISO 
1813.Nasz certy!kat zgodny z EN 10204 „3.1.B” potwierdza przewod-
nictwo elektryczne pasa.

Naprę$enie wstępne pasa klinowego

Przy pierwszym montażu pasa klinowego Optibelt RED POWER II obo-
wiązują takie same metody obliczeniowe jak przy standardowych pa-
sach klinowych Optibelt. Wartości naprężenia wstępnego oblicza się 
na takiej samej podstawie lub  znajduje się w tabeli na str. 132. Raz 
prawidłowo naprężony pas klinowy Optibelt RED POWER II nie wyma-
ga powtórnego naprężania.

*przy v > 42 m/s prosimy o kontakt z naszymi inżynierami z Działu Technicznego.

*przy v > 42 m/s prosimy o kontakt z naszymi inżynierami z Działu Technicznego.

Pro"l SPZ SPA SPB SPC

Górna szerokość pasa bo ) 9,7 12,7 16,3 22

Szerokość znamionowa bd ) 8,5 11 14 19

Wysokość pasa h  ) 8 10 13 18

Zalecana minimalna średnica 
podziałowa koła

dd min 63 90 140 224

Masa metra bieżącego (kg/m)  ) 0,074 0,123 0,195 0,377

Zmiana kierunku obciążenia 
przy zginaniu

fB max ) 100

Prędkość pasa vmax ) 55*

Pro"l

Górna szerokość pasa bo ) 9 15 25

Wysokość pasa h ) 8 13 23

Zalecana minimalna średnica 
podziałowa koła

da min 63 140 335

Masa metra bieżącego (kg/m)  ) 0,074 0,195 0,575

Zmiana kierunku obciążenia przy 
zginaniu

fB max ) 100

Prędkość pasa vmax ) 55*

umieszczona poprzecznie 
mieszanka włókien z 
polichloroprenu

poliestrowe cięgno 
(bezobsługowe)

umieszczona poprzecznie 
mieszanka włókien z 
polichloroprenu

gumowy rdzeń

odporna na ścieranie 
powłoka z tkaniny
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