
Instrukcja techniczna dla napędów z pasami klinowymi.
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Opis produktu

Szerokopro!lowe pasy klinowe optibelt SUPER VX i SUPER DVX 

Szerokopro!lowy pas klinowy Optibelt SUPER VX – 
z otwartymi brzegami, uzębiony

Coraz większe wymagania dotyczące stałego zwiększania zdolności 
przenoszenia mocy przez szerokopro$lowe pasy klinowe doprowa-
dziły do opracowania i wyprodukowania szerokopro$lowego pasa kli-
nowego uzębionego i z otwartymi brzegami. 

Podstawa pasa wykonana jest z polichloroprenowej mieszanki gumo-
wej z włóknami ułożonymi poprzecznie do kierunku biegu pasa. Wy-
sokowartościowe i odporne na wydłużanie cięgno z poliestru lub ara-
midu jest umieszczone w kauczukowej mieszance i skutecznie 
wzmocnione podstawą i wierzchnią warstwą pasa.

Podstawa pasa z umieszczonymi w niej poprzecznymi warstwami kor-
du przyczynia się do zwiększenia odporności pasa na działanie sił po-
przecznych. Do szczególnych właściwości szerokopro$lowych pasów 
klinowych z otwartymi brzegami i z uzębieniem należą:

bardzo wydajne przenoszenie mocy;
doskonała elastyczność zgodna z kierunkiem biegu pasa;
duża odporność na działanie sił poprzecznych;
wyjątkowo cicha praca;
odporność na ścieranie i poślizgi;
duża trwałość.

Pro!le

Szerokości pasa do 100 mm

Wysokości pasa 5-25 mm

Wymiary

Zakres długości do 5000 mm

Standardowe wymiary zgodne z DIN/ISO oraz normą amerykańską 
RMA/MPTA

Budowa maszyn:   specjalne zastosowania 
Maszyny drukarskie:   o)set 
Przekładnie:   zmienne koła 
Maszyny rolnicze:   napędy mielące 
Maszyny włókiennicze:   cewiarki 
Motoryzacja:   skutery śnieżne

Szerokopro!lowy pas klinowy Optibelt SUPER DVX –
 z otwartymi brzegami, obustronnie uzębiony

Coraz większe wymagania dotyczące stałego zwiększania zdolności 
przenoszenia mocy przez elementy napędowe oraz tendencja do 
konstruowania coraz mniejszych jednostek napędowych doprowa-
dziły do opracowania i wyprodukowania szerokopro$lowego, 
obustronnie uzębionego pasa klinowego z otwartymi brzegami 
Optibelt SUPER DVX.

Szerokopro$lowe, obustronnie uzębione pasy klinowe Optibelt 
umożliwiają stosowanie najmniejszych średnic kół także poniżej zale-
ceń normowych. Obustronne uzębienie zapewnia lepsze odprowa-
dzanie ciepła i dzięki temu znacznie redukuje temperaturę pasa. Za-
stosowana metoda produkcji oraz budowa pasa bazuje na szeroko-
pro$lowym pasie klinowym z otwartymi brzegami Super VX. Ten pas 
- w zależności od zastosowania – wyposażony jest dodatkowo w wie-
lowarstwowy, poprzeczny kord umieszczony w podstawie pasa. Jest 
obustronnie uzębiony, przy czym głębokość zębów i podziałka dopa-
sowane są zawsze do pro$lu pasa. Poliestrowe lub aramidowe cięgno 
gwarantuje optymalne przenoszenie energii, wydłużoną żywotność i 
ekstremalnie niską charakterystykę wydłużenia.

W podsumowaniu podkreślimy następujące zalety szerokopro$lowe-
go pasa klinowego SUPER DVX:

ekstremalnie wysoki odbiór sił osiowych (normalnych);
duża elastyczność;
skuteczniejsze oddawanie ciepła;
zastosowanie w napędach z kołami o najmniejszych średnicach;
bardzo cicha praca przy największych prędkościach pasa;
duża trwałość.

Pro!le

Szerokości pasa 20-85 mm

Wysokości pasa 10-30 mm

Wymiary

Zakres długości 600-3550 mm

Pro$le i wymiary zgodne z DIN/ISO i normą amerykańską RMA/
MPTA

Szerokopro!lowe pasy klinowe Optibelt VS – z owijką

Pierwszą generację szerokopro$lowych pasów klinowych był Optibelt VS. Optibelt VS jest podobny swoją budową do wersji klasycznych 
pasów klinowych z owijką lub wąskopro$lowych pasów klinowych.

Pro!le i wymiary: na zamówienie
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