
Instrukcja techniczna dla napędów z pasami klinowymi.

9

Klasyczne pasy klinowe Optibelt VB produkowane są w takim samym 
cyklu produkcyjnym jak wysokowydajne, wąskopro"lowe pasy klino-
we Optibelt SK.

Zastosowane elementy składowe zgodne są z mocami znamionowy-
mi PN stosowanymi w Optibelt. Wartości te są znacznie wyższe od 
wartości wymienionych w DIN 2218. Dzięki temu w istniejących 
napędach – zwłaszcza w napędach krytycznych – osiągana jest 
jeszcze wyższa niezawodność eksploatacji i nie dochodzi do prze-
ciążeń. Klasyczne pasy klinowe Optibelt VB mają wyższy stosunek 
wysokości do szerokości wynoszący ok. 1:1,6.

max (  30 m/s nie powinna być przekraczana.

w porównaniu z wąskopro"lowymi pasami klinowymi i wynosi  
fB max (  80 s-1.

Zastosowanie

Klasyczne pasy klinowe Optibelt VB są stosowane przede wszystkim 
w przemyśle budowy maszyn jako zamienniki. W nowych napędach 
prawie zawsze – ze względu na oszczędność miejsca i koszty - bardziej 
opłacalne jest stosowanie wysokowydajnych, wąskopro"lowych pa-
sów klinowych. W przemyśle budowy maszyn stosuje się je tylko w 
napędach specjalnych (np. klinowo-płaskich). Zastosowanie specjal-
nych wersji klasycznych pasów klinowych Optibelt VB rozwiązuje pro-
blemy przy budowie napędów trudnych w  sprzęcie ogrodniczym 

Opis produktu

Klasyczne pasy klinowe optibelt VB  

DIN 2215

oraz maszynach rolniczych. W tych dwóch sektorach obowiązują spe-
cjalne metody konstrukcyjne i obliczeń napędów, nie ujęte w tym 
podręczniku. W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszymi 
technikami.

Klasyczne pasy klinowe Optibelt VB o pro"lach Y/6, Z/10, A/13, B/17, 
C/22, D/32 oraz E/40 normowane są według DIN 2215 oraz ISO 4184.

W naszej ofercie znajdują się też inne, nienormowane pro"le ISO: 5, 8, 
20 i 25. Ze względu na wymienialność i racjonalizację pro"lów tych 
należy unikać.

Norma ISO 4184 określa długość podziałową przy pomiarze dłu-
gości pasa. Dotychczasowe oznaczenie wewnętrznej długości 
pasa klinowego Li zostało uzupełnione o długość podziałową Ld. 
Wartości przeliczeniowe z długości podziałowej na wewnętrzną 
patrz strona 145!

Tabela 3

Pro%l
DIN 2215 (5) 6 (8) 10 13 17 (20) 22 (25) 32 40

ISO 4184 – Y – Z A B – C – D E

Górna szerokość pasa bo ( 5 6 8 10 13 17 20 22 25 32 40

Szerokość znamionowa bd 4,2 5,3 6,7 8,5 11 14 17 19 21 27 32

Wysokość pasa h ( 3 4 5 6 8 11 12,5 14 16 20 25

Zalecana minimalna średnica 
podziałowa  koła

dd min 20 28 40 50 71 112 160 180 250 355 500

Masa metra bieżącego (kg/m)  ( 0,018 0,026 0,042 0,064 0,109 0,190 0,266 0,324 0,420 0,690 0,958

Zmiana kierunku obciążenia przy 
zginaniu

fB max ( 80

Prędkość pasa vmax ( 30

Powłoka gumowa

Cięgno  

Gumowy rdzeń

Powłoka z tkaniny
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