NOVÝ PRÉMIOVÝ PRYŽOVÝ SYNCHRONNÍ ŘEMEN

POWERGRIP® GTX

NOVÉ

ŘEŠENÍ, KTERÁ ZVLÁDNOU VAŠE POŽADAVKY
PowerGrip® GTX je nejnovější prémiový pryžový synchronní řemen
v řadě řemenů společnosti Gates. Tento řemen je k dostání s
roztečemi 8M a 14M a je optimální volbou pro velmi náročné
podmínky s vysokým krouticím momentem a tichý provoz. Ať už
jej využijete pro konstrukci nového pohonu nebo jako náhradní
díl, spolehlivostí řemenu PowerGrip® GTX si můžete být jisti.

POWERGRIP® GTX

URČEN PRO NEJTĚŽŠÍ POHONY V KAŽDÉM ODVĚTVÍ PRŮMYSLU A NA
VŠECH TRZÍCH
Tento technicky pokročilý řemen pokrývá nejširší spektrum průmyslových pohonů používaných
při zpracování papíru a dřeva, u tiskařských strojů, kompresorů, obráběcích strojů, textilních
strojů, válečkových dopravníků, výměníků tepla chlazených vzduchem, agregátů, balicích
strojů, v potravinářském průmyslu…

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
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Vysokopevnostní, nízkoroztažné tažné kordy pro extrémní odolnost při rázovému zatížení
Tichý a bezúdržbový
Kompaktní, lehký, úsporný
Dokonale sedí na řemenicích s profilem HTD®
Antistatický (ISO 9563) a splňující podmínky REACH a RoHS
Standardně je k dispozici v délkách od 264 mm do 4 578 mm a s šířkou 20, 30, 40, 50, 65,
85 mm (8M) a 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M). Další rozměrové varianty jsou k dispozici
na požádání
Na požádání je k dispozici v provedení PowerPainT™, které eliminuje riziko kontaminace
v lakovnách

PROFILY A JMENOVITÉ ROZMĚRY

T

Rozteč
mm

T
mm

8M

8,00

3,40

5,60

14M

14,00

6,00

10,00

B

Rozteč

B
mm

VÝHODY PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
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Snadná výměna stávajících aplikací typu HTD®/GT3, možné zmenšení šíře pohonu a zároveň
zvyšuje výkonovou kapacitu o 40% ve srovnání s řemenem PowerGrip® GT3
Spolehlivý provoz a bezproblémový servis prodlužující životnost vašeho systému
Výrazné snížení vašich každodenních provozních nákladů díky omezení doby odstávky
a maximalizaci produktivity

Zlepšete spolehlivost a produktivitu použitím Gates PowerGrip® GTX.
Gates.com/Europe
Váš distributor:
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