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Rozvodové řemeny PowerGrip® společnosti Gates
Více než 100 milionů vozů v Evropě
je vybaveno rozvodovým
řemenem. Rozvodové
řemeny nahradily řetězy
u motorů s vačkovou
hřídelí v hlavě válců, protože
jsou lehčí, tišší, účinnější,
úspornější a nevyžadují
mazání. Navíc nabízejí
vynikající odolnost proti
korozi a nenatahují se z důvodu opotřebení.
Společnost Gates přináší na trh automobilových
doplňků a náhradních dílů rozvodový řemen
PowerGrip® určený pro prakticky všechny vozy
na silnicích. Dokonce vám pomůže s prodejem
rozvodových řemenů PowerGrip®.

Náročné provozní podmínky znamenají větší zátěž
pro řemeny

Rozvodové řemeny společnosti Gates odpovídají
originálnímu vybavení

Dnešní vysoce sofistikované automobilové motory
pracují při vyšších teplotách a vyšších rychlostech.
Průměry řemenic jsou zároveň menší, aby se ušetřilo
místo pod kapotou, a prakticky všechny motory mají
v současné době vačkové hřídele v hlavě válců. Tyto
stále náročnější podmínky více zatěžují rozvodové
řemeny. Kvalitní rozvodový řemen pracuje tiše,
spolehlivě a s nízkými nároky na údržbu po mnoho a
mnoho kilometrů. Pokud chcete dosáhnout maximální
trvanlivosti a zabránit předčasnému selhání motoru,
měli byste používat pouze rozvodové řemeny na
úrovni originálního vybavení.

Rozvodové řemeny společnosti Gates se vyrábějí
v souladu s nejnáročnějšími požadavky na originální
vybavení a jsou specifikovány výrobci automobilů na
celém světě. Dodáváme rozvodové řemeny pro nové
motory hlavním výrobcům OEM v Evropě, Americe,
Asii a Latinské Americe. Tato celosvětová zákaznická
základna vychází z technických a výrobních schopností
společnosti Gates a jejích jedinečných odborných
znalostí materiálů a designu.

Výrobci automobilů používající řemeny společnosti Gates
Alfa Romeo

Iveco

Peugeot

Audi

Jaguar

Porsche

Autovaz

Land Rover

Range Rover

Chrysler

MAN

Renault

Citroen

Mazda

Seat

Dacia

Mercedes

Skoda

Daewoo

Mini

Subaru

Fiat

Mitsubishi

Toyota

Ford

Nissan

Volkswagen

Honda

Opel

Volvo

Co se skrývá za názvem?
1. Rozvodové řemeny PowerGrip® společnosti Gates
Kvalitní rozvodový řemen pracuje
tiše, spolehlivě a s nízkými nároky
na údržbu po mnoho a mnoho
kilometrů. Díky vysoce
kvalitním materiálům a dobře
promyšlené konstrukci
zajišťují řemeny PowerGrip®
společnosti Gates všechny
vaše potřeby.

V závislosti na konkrétním použití obsahuje
souprava PowerGrip® Kit následující součásti:
•
•
•
•
•

1 nebo 2 rozvodové řemeny
potřebné napínací kladky/napínače
kovové podložky
pokyny k montáži
ostatní díly potřebné pro kompletní opravu a
údržbu (šrouby, pružiny atd.)

Souprava PowerGrip® Kit Plus obsahuje kromě
uvedených součástí následující položky:

2. Soupravy PowerGrip® Kit a PowerGrip® Kit Plus
společnosti Gates
Špatně fungující hnací systém rozvodového řemene
může způsobit vážné problémy, takže bezpečný hnací
systém, který dokonale funguje, nepředstavuje žádný
nadstandard. Je vysoce pravděpodobné, že zdroj
poškození jednoho prvku hnacího systému ovlivní
také jeho ostatní součásti. Nejlepší způsob, jak zaručit
bezchybný a bezpečný provoz, je vyměnit rozvodové
řemeny, napínací kladky a napínače najednou.
Soupravy PowerGrip® Kit společnosti Gates představují
dokonalé řešení.
Společnost Gates zároveň nabízí speciální soupravy
s názvem PowerGrip® Kit Plus, které navíc obsahují
mazací kroužky a těsnění nebo vodní čerpadlo. Díky
soupravě PowerGrip® Kit Plus získáte k dispozici pro
případnou výměnu všechny nejdůležitější prvky
hnacího systému rozvodového řemene.
Všechny součásti jsou vyrobeny dodavateli originálního
vybavení, aby byla zajištěna nejlepší kvalita všech
prvků soupravy. Dodávají se v praktické kartónové
krabici a jsou vhodné pro požadované použití.

• mazací kroužky a/nebo těsnění
• vodní čerpadlo v kvalitě originálního vybavení
pro konkrétní použití
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3. Zvukový měřič napnutí řemene STT-1 společnosti
Gates
Správné napnutí namontovaného řemene je zásadní
pro optimální výkon a spolehlivost hnacích systémů
rozvodových řemenů. Zkušení mechanici si mohou
myslet, že dokážou napnutí řemene zjistit „od oka“.

Výsledné napnutí se však u jednotlivých techniků liší.
Z tohoto důvodu společnost Gates doporučuje
používat nový zvukový měřič napnutí řemene STT-1:
Vždy změří přesně napnutí namontovaného řemene.

Parametry
• Všechny hodnoty napnutí a vlastností hnacího systému
naprogramovány v zařízení
• Analýza frekvence řemene
• Všechny nejběžnější modely vozů v Evropě pokryty databází
• Menší velikost čidla a vysoká ohebnost drátu
• Vhodné pouze pro řemeny společnosti Gates
• Snadné použití

4. Profesionální řada nástrojů pro údržbu a opravy
automobilů společnosti Gates
Společnost Gates nyní také nabízí řadu univerzálních
nástrojů i nástrojů pro konkrétní motory určených pro
synchronní hnací systémy řemenů i hnací systémy
řemenů příslušenství. Díky těmto vysoce kvalitním
nástrojům se může společnost Gates stát univerzálním
dodavatelem všech produktů a služeb potřebných

k zajištění kompletní a odborné údržby hnacích
systémů řemenů, která se vyrovná použití originálního
vybavení. Nová řada nástrojů společnosti Gates
pokrývá nejrozšířenější automobilové motory, a proto
představuje ideální řešení pro každého profesionálního
automechanika.

Hlavní výhody
• Všechny produkty a nástroje pro řemenové pohony od
jednoho dodavatele
• Profesionální nástroje
• Nejmodernější technologie
• Dodáváno s pokyny

Konstrukce rozvodového řemene PowerGrip®
Směs řemene
Rozvodové řemeny PowerGrip® společnosti Gates se vyrábějí z odolné pryžové směsi. Vysoce nasycený nitril (HSN – Highly saturated nitrile)
představuje materiál volený pro rozvodové řemeny u většiny nových motorů. Do roku 1985, kdy společnost Gates představila první řemeny vyrobené
z vysoce nasyceného nitrilu, byl standardním materiálem polychloropren. Řemen vyrobený z vysoce nasyceného nitrilu se vzhledově neliší od
řemene z polychloroprenu, ale přináší výrazně lepší výkon v motorovém prostoru nových vozidel, kde panuje vysoká teplota.
Řemeny z vysoce nasyceného nitrilu se z hlediska nákladů určitě vyplatí. Jsou dražší než řemeny z polychloroprenu, ale jedná se jen o malé
procento z celkových nákladů na výměnu řemene. Zároveň jsou naprosto nezbytné pro dosažení přijatelné životnosti. Vzhledem k tomu, že dnešní
motory vyžadují velmi kvalitní řemeny, používají výrobci automobilů vysoce nasycený nitril u velkého množství nových motorů. Stejně postupuje
i společnost Gates. V sofistikovaných motorech dnešních modelů vozů nemohou řemeny vyrobené z polychloroprenu vždy zajistit adekvátní
odolnost. Řemeny vyrobené z vysoce nasyceného nitrilu, materiálu ACSM, vysokoteplotního polychloroprenu a polychloroprenu nelze zaměňovat.

Ztužovací materiál
Odolný ztužovací materiál zesiluje řemen a chrání jej před
mazivy, olejovými kapkami, vlhkostí a opotřebením.

Přesně tvarované zuby
Přesně tvarované zuby zapadají do
zabíracích drážek ozubeného kola a
snižují úroveň hluku.

Tažné kordy
Rozvodové řemeny obsahují velmi pevné tažné kordy
vyrobené ze skelného vlákna, které přebírají zátěž
řemene při napnutí. Tyto tažné kordy jsou vinuty
spirálově, což zajišťuje vyšší pružnost a odolnost vůči
natažení.

Profil zubů
Profil zubů rozvodového řemene, který zajišťuje konstantní a neklouzavý převod síly, se liší velikostí, tvarem
a roztečí. První rozvodové řemeny mívaly lichoběžníkový profil. Náročnější podmínky použití vedly k vývoji
obloukových a upravených obloukových profilů.
UPRAVENÝ OBLOUKOVÝ PROFIL

OBLOUKOVÝ PROFIL

LICHOBĚŽNÍKOVÝ PROFIL

Každý profil zubů má vlastní charakteristiku a měl by přesně odpovídat způsobu použití. Profily zubů nelze
zaměňovat.
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Montáž rozvodového řemene
Před montáží nového rozvodového řemene si přečtěte
tyto informace a odpovězte si na následující otázky:
• Vyměňujete řemen, protože se starý rozvodový řemen
přetrhl, nebo jde o součást generální údržby?
• Pokud se řemen přetrhl, je motor provozuschopný?
• Už jste u tohoto motoru někdy rozvodový řemen
montovali?
• Máte k dispozici pokyny k montáži a parametry napnutí
ze servisní příručky výrobce vozu?
• Máte k dispozici potřebné nástroje?

Všechny rozvodové řemeny PowerGrip® společnosti
Gates zaručují dlouhou životnost v případě, že jsou
správně namontovány a udržovány. Proto je nutné
provést jejich montáž podle pokynů výrobce vozu,
aby bylo zajištěno správné napnutí řemene a časování
motoru.

Odpovědi na tyto otázky jsou velmi důležité. Pokud se
starý řemen přetrhl, mohlo dojít k poškození motoru
vozidla, které je třeba před montáží nového řemene
opravit. Příčinu opotřebení nebo poškození řemene
můžete určit pomocí seznamu pro řešení potíží
uvedeného dále v této brožurce.
Různé modely motorů používají rozdílné konfigurace
rozvodových řemenů pro provádění odlišných funkcí.
Abyste získali představu, jaké kroky je u tohoto typu
práce nutné provést, uvádíme podrobný postup
doporučený jedním z výrobců. Je třeba upozornit, že
jde pouze o příklad. Je velmi důležité, abyste si přečetli
konkrétní pokyny v návodu k údržbě od výrobce
daného vozidla.

Odstranění řemene
Krok 1
Odpojte kostřicí kabel akumulátoru.* Před zahájením
prací se ujistěte, že motor vychladl.
Krok 2
Otočte klikovou hřídel (ve směru obvyklé rotace) na
pozici horní úvratě zarovnáním časovací značky „O“
na tlumiči klikové hřídele. Rotor rozdělovače musí být
zarovnaný s ryskou na těle rozdělovače.
Krok 3
Odstraňte všechny řemeny, řemenice nebo hadice, které
překážejí sejmutí krytu rozvodového řemene.
Krok 4
Sejměte kryt rozvodového řemene.
Krok 5
Uvolněte seřizovací šroub napínače řemene.
Krok 6
Oddělte napínač od řemene a znovu utáhněte seřizovací
šroub napínače.
Krok 7
Odstraňte rozvodový řemen.
Krok 8
Pečlivě prohlédněte hnací systém. Špatné seřízení
hnacího systému, nesprávné napnutí řemene a
opotřebené řemenice přispívají k předčasnému
poškození řemene. V případě nadměrného opotřebení
hnací součást ihned vyměňte.

* Pokud jsou u autorádia naprogramovány rozhlasové stanice, poznamenejte si před odpojením akumulátoru jejich
frekvence. Tímto způsobem budete moci rádio po výměně řemene znovu nastavit.
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Montáž řemene
Krok 1
Ujistěte se, že jsou časovací značky správně zarovnány.
• Ukazatel klikové hřídele je na horní úvrati.
• Rotor rozdělovače je zarovnán s časovací značkou na tělese
rozdělovače.
• Ukazatel na řemenici vačkové hřídele je zarovnán se
značkou na bloku motoru.
Krok 2
Umístěte nový řemen na řemenici, ale nepoužívejte příliš velkou
sílu. Nikdy znovu neinstalujte použitý řemen, protože hodnoty
napnutí jsou vypočítány pro nové řemeny.
Krok 3
Pomalu uvolněte seřizovací šroub napínače, aby přes něj bylo možné
přetáhnout řemen. Napínač umisťujte do správné polohy opatrně.
Nedovolte, aby do řemene silně narazil. Zkontrolujte, zda je správně
zasunuta pružina napínače.
Pokud není k dispozici odpružený napínač, napněte řemen podle
doporučení výrobce vozidla.
Krok 4
Otočte klikovou hřídel (ve směru obvyklé rotace) alespoň o dvě celá
otočení, abyste odstranili případné prověšení řemene a umožnili
zubům řemene dokonale zapadnout do drážek řemenice.
Krok 5
Uvolněte napínač a znovu řemen napněte podle doporučení výrobce
vozidla. Pokud hnací systém zahrnuje napevno osazený napínač,
zkontrolujte napnutí pomocí zvukového měřiče napnutí STT-1
společnosti Gates.
Otočte seřizovací a otočné šrouby napínače podle doporučeného
nastavení výrobce.
Krok 6
Znovu nasaďte kryt rozvodového řemene a namontujte všechny
součásti, které byly odstraněny. Otočte všechny šrouby na nastavení
doporučená výrobcem.
Krok 7
Připojte kostřicí kabel akumulátoru.
Krok 8
Nastartujte motor, zkontrolujte seřízení zapalování a proveďte potřebné
úpravy. Znovu naprogramujte stanice autorádia.

Jak bylo uvedeno výše, jedná se o postup doporučený jedním z výrobců. Tyto kroky se mohou pro stejnou práci u
jiného modelu nebo značky vozu výrazně lišit.

Bezpečnostní tipy

• Rozvodové řemeny nelze zaměňovat.  Ujistěte se, že používáte správný řemen
doporučený v katalozích společnosti Gates.
• S řemenem zacházejte opatrně a do montáže jej skladujte
v ochranné krabičce. Rozvodové řemeny nikdy nesvinujte,
neohýbejte ani nepřekrucujte, protože by mohlo dojít
k poškození tažných kordů.
• Při výměně rozvodových řemenů vždy
dodržujte doporučení výrobce vozidla.
• Někteří výrobci automobilů navrhli speciální
montážní nástroje. Použití jakýchkoli jiných
nástrojů může způsobit poškození, proto se ujistěte,
že jste si připravili správné nástroje. Používejte
profesionální nástroje pro údržbu a opravy automobilů
společnosti Gates.
• Dávejte pozor, abyste na řemen nevyvíjeli příliš velkou sílu.
• Nikdy znovu neinstalujte použitý řemen.
• Jestliže je nutné vyměnit jednu součást hnacího systému,
nezapomeňte vyměnit také ostatní součásti. Je vysoce
pravděpodobné, že zdroj poškození jednoho prvku hnacího systému
ovlivní také jeho ostatní součásti. Nejlepší způsob, jak zákazníkům
zaručíte spolehlivý hnací systém, je vyměnit řemeny a kovové
součásti zároveň. Řada souprav PowerGrip® Kit a PowerGrip® Kit Plus
společnosti Gates nabízí dokonalé řešení.
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Manipulace s rozvodovými řemeny a jejich skladování
Rozvodové řemeny obsahují velmi
pevné tažné kordy vyrobené ze
skelného vlákna. Přestože jsou
tyto kordy velmi pevné, jsou zároveň
křehké. Mají větší pevnost v tahu
než polyesterové kordy v klínových
řemenech, ale nejsou tak ohebné.
Proto je nanejvýš důležité, abyste rozvodový
řemen neohýbali ani nevlnili. Tím by mohlo dojít
k poškození tažných kordů a zkrácení
životnosti řemene.

1. Slepeno taveninovým
lepidlem

4. Veškeré potřebné
informace

S řemenem zacházejte opatrně a do montáže jej
skladujte v ochranné krabičce. Krabičky by měly
být vhodně uloženy, aby nedošlo k jejich deformaci.
Rozvodové řemeny je nutné skladovat v suchém
prostředí. Řemeny by neměly být vystaveny přímému
slunečnímu záření a extrémním teplotám.
Rozvodové řemeny PowerGrip® jsou baleny
samostatně v krabičkách, na kterých najdete popis
možného použití řemene, uspořádání hnacího
systému, časovací značky a tipy pro montáž. Karton
obsahuje 10 krabiček.  Soupravy PowerGrip® Kit jsou
baleny v praktické a pevné kartónové krabici.

2. Nálepka uvádějící životnost
ve formě ujeté vzdálenosti

5. Holografická ochrana
proti padělání

3. Informace
v příslušném jazyce

Průvodce řešením potíží
Pokud dojde k předčasnému poškození řemene,
je důležité zjistit příčinu, aby bylo možné provést
nápravu. Ve většině případů zjistíte příčinu poškození
v některé z hnacích součástí.

Jestliže je třeba řemen z nějakého důvodu vyjmout,
je nutné namontovat řemen nový. Nikdy znovu
neinstalujte použitý řemen. Pomocí následujícího
seznamu, který připravili technici společnosti Gates,
můžete zjistit příslušné problémy a odstranit je.

Příznaky

Pravděpodobná příčina

Náprava

Roztržení tahem

Cizí těleso v hnacím systému

Zajistěte, aby byl správně nasazen kryt

Příliš velké napnutí při montáži

Namontujte se správným napnutím

Řemen zvlněný kvůli nesprávnému
zacházení

Dodržujte pokyny k použití

Nedostatečné napnutí

Namontujte se správným napnutím

Zadření poháněného dílu

Odstraňte příčinu

Nesprávné vyrovnání

Opravte vyrovnání

Nesprávné napnutí

Namontujte se správným napnutím

Opotřebené řemenice

Vyměňte řemenice

Extrémně nízké napnutí

Namontujte se správným napnutím

Ztráta napnutí během provozu

Zkontrolujte, zda jsou šrouby napínače
utaženy

Vysoká teplota

Odstraňte příčinu

Nízká teplota

Odstraňte příčinu

Opotřebení zadní napínací kladky

Vyměňte zadní napínací kladku

Příliš velké napnutí

Namontujte se správným napnutím

Hrubé řemenice

Vyměňte řemenice

Znečištění olejem

Únik oleje

Vyměňte vadná olejová těsnění

Opotřebení okrajů

Poškozené okolky

Vyměňte řemenice

Nesprávné vyrovnání

Opravte vyrovnání

Velké napnutí

Namontujte se správným napnutím

Nedostatečné napnutí

Namontujte se správným napnutím

Nesprávné vyrovnání

Opravte vyrovnání

Poškozené okolky

Vyměňte řemenice

Porušení zubů smykem

Opotřebení zubů

Díry v zubech

Praskliny na rubu

Plošné opotřebení

Hluk
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Nástroje usnadňující prodej rozvodových řemenů PowerGrip® společnosti Gates
Prodejní zásobník na rozvodové řemeny PowerGrip®
Tento praktický a kompaktní prodejní zásobník byl
speciálně navržen pro 15 rozvodových řemenů.  Z řady
rozvodových řemenů Gates lze vybrat 15 řemenů,
které jsou vhodné pro požadavky místního trhu. Díky
prodejnímu zásobníku budete mít vždy náhradní
řemeny připraveny k dispozici, abyste mohli zajistit
rychlé a dokonalé služby.
Školící videokazeta
Tato školící kazeta obsahuje informace o postupu
montáže a údržby klínových řemenů, vícenásobných
klínových řemenů Micro-V® XF a rozvodových řemenů
PowerGrip®. Část o rozvodových řemenech popisuje
hlavní funkci řemene, jeho konstrukci a manipulaci
s ním, kontrolu řemene a hnacího systému a obecný
návod ke správné montáži.

Podrobné technické školení
Společnost Gates vytvořila nový celoevropský tým
odpovědný za technickou podporu a školení. Účelem
je vyvíjet školicí iniciativy a koncepty technické služby,
které budou podporovat vývoj a prodej produktů.
Jedním z cílů je zvýšit povědomí o výhodách důkladné
kontroly hnacího systému a kompletní opravy při
každé plánované výměně řemene příslušenství nebo
synchronního řemene.
Katalogy
Úplné informace o rozvodových řemenech lze najít
v katalogu řemenů pro osobní vozy nebo v online
katalogu na adrese www.gatesautocat.com.
Díky tomuto novému a praktickému elektronickému
katalogu stačí jen kliknout myší a najdete požadovaný
řemen, včetně nejaktuálnějších informací.
Seznamy konkrétních použití společnosti Gates, které
obsahují informace o použití u nejrozšířenějších
vozů, jsou určeny zejména pro autodílny a servisní
stanice. Vedle speciálního číselného seznamu řemenů
a souprav PowerGrip® zde také najdete seznam čísel
dílů výrobců a seznam konkurenčních ekvivalentů,
které vám usnadní vyhledání správného řemene pro
výměnu.
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Rekapitulace
• Dnešní vysoce sofistikované motory pracující při
vyšších teplotách, vyšších rychlostech, s menšími
průměry ozubených kol a s vyššími výkony vyžadují
pevnější a odolnější rozvodové řemeny, které jsou
obvykle vyrobeny z vysoce nasyceného nitrilu.
• Přestože je vysoce nasycený nitril drahý a obtížněji
se vyrábí, řemeny z tohoto materiálu v dnešních
motorech s vysokými teplotami výrazně předčí
řemeny z polychloroprenu.
• Přestože mohou řemeny vypadat podobně, nelze je
zaměňovat. Snahy o úsporu finančních prostředků
pořízením řemene, který neodpovídá originálnímu
vybavení, mohou vést k předčasnému selhání
motoru.

• Základní součást rozvodového řemene představují
tažné kordy vyrobené ze skelného vlákna, které
přebírají zátěž řemene při napnutí. Kordy ze
skelného vlákna mají vyšší pevnost v tahu než
polyesterové kordy a zaručují zachování konstantní
délky.
• Optimální výkon a životnost vozu lze dosáhnout jen
se správným řemenem.

Proč zvolit rozvodové řemeny Gates PowerGrip®?
• Společnost Gates nabízí nejucelenější řadu rozvodových řemenů na úrovni originálního vybavení všech
výrobců.
• Společnost Gates prodává výrobcům OEM více řemenů než jakýkoli jiný výrobce řemenů.
• Společnost Gates udává směr v technologii rozvodových řemenů a představuje konstrukční změny
materiálů a profilů zubů.
• Společnost Gates vám usnadňuje prodej rozvodových řemenů, protože poskytuje technickou podporu
a marketingové programy.
• Společnost Gates trvale investuje do kvality, výzkumu a vývoje, aby splnila stávající i budoucí
požadavky zákazníků. Za své snahy o inovaci a kvalitu získala společnost Gates od svých klíčových
zákazníků (kromě registrace standardů ISO 9001 a TS16949) hlavní ceny za kvalitu.  Díky svému
programu kvality si společnost Gates zajistila potenciál pro udržení vedoucího postavení při inovacích
v 21. století.

Upozornění!
Rozvodové řemeny a soupravy PowerGrip® společnosti Gates používejte pouze způsobem popsaným
v dokumentaci společnosti. Řemeny a soupravy montujte a udržujte podle postupů doporučených
výrobcem vozidla a pomocí doporučených nástrojů. Nedodržení těchto instrukcí může způsobit zranění
nebo škody na majetku. Společnost Gates nenese odpovědnost za následky nedodržení těchto instrukcí.
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