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Zapytaj o owijane paski klinowe firmy Gates wykonane w
technologii VulcoPower™ i VulcoPlus™
Obecnie najlepszy towar dost∑pny na rynku!
Potrzebujesz paska klinowego? Maszyny stojå, a Ty tracisz mnóstwo pieni∑dzy?
Kup co∂ trwa¬ego i zrób to szybko! To nasza rada.
Stosuj paski VulcoPower™ i VulcoPlus™, wysokiej jako∂ci produkty firmy Gates, a przy tym tanie i dost∑pne
prosto z magazynu.
Paski VulcoPower™ o klasycznym przekroju oraz wåskoprofilowe paski VulcoPlus™ mo†na stosowaç w wielu
urzådzeniach, w których konieczne jest przenoszenie nap∑du oraz w przeno∂nikach o ma¬ej i ∂redniej mocy.
Praktycznie mogå one zaståpiç ka†dy inny pasek i så oferowane we wszystkich popularnych d¬ugo∂ciach i
przekrojach. Jezeli ich potrzebujesz, mo†esz je otrzymaç natychmiast, zapewniamy sta¬å dost∑pno∂ç z
magazynu.
Paski firmy Gates wykonane w technologii VulcoPower™ i VulcoPlus™ spe¬niajå ∂cis¬e wewn∑trzne normy
producenta. Pokryte så materia¬em w¬ókienniczym o wysokiej trwa¬o∂ci i zapewniajå optymalne przyleganie
paska do rowków ko¬a pasowego. Paski VulcoPower™ i VulcoPlus™ så odporne na oleje i smary oraz wysokå
temperatur∑, a tak†e så elektrostatyczne.
Nie ma na rynku podobnego produktu o tak korzystnym stosunku jako∂ci do ceny.
Je∂li wi∑c chcesz rozwiåzania ¬atwo dost∑pnego oraz trwa¬ego i to po normalnej cenie, kup pasek Gates
wykonany w technologii VulcoPower™ lub VulcoPlus™.

Je∂li chcesz wymieniç swój pasek klinowy, najlepszym
rozwiåzaniem jest pasek firmy Gates wykonany w technologii
VulcoPower™ lub VulcoPlus™
A oto dlaczego!
■

Nadaje si∑ do wszystkich zastosowaµ
przemys¬owych

■

Dost∑pny natychmiast, prosto z magazynu,
we wszystkich rozmiarach

■

Najlepszy owijany pasek klinowy za takå cen∑

■

Spe¬nia ∂cis¬e normy produkcyjne firmy Gates

Power

TM

Plus

TM

Wåskoprofilowe

Paski VulcoPower™
o klasycznym przekroju
Paski VulcoPower™ produkowane så tak, aby
spe¬nia¬y wysokie wymagania stawiane przez
nap∑dy przemys¬owe. Oferujå one unikalne
po¬åczenie cech dost∑pnych jedynie w wysokiej
jako∂ci produktach firmy Gates – a wszystko to
za atrakcyjnå cen∑.
Paski VulcoPower™ dost∑pne så w przekrojach Z,
A, B lub C i d¬ugo∂ciach od 460 mm do 6.880 mm.

Przekroje i wymiary nominalne
Szeroko∂ç

Wysoko∂ç

mm

mm

Z

10

6

A

13

B
C

paski VulcoPlus™
Je∂li potrzebujesz paska, który musi
wytrzymaç wysokie pr∑dko∂ci lub
wspó¬pracowaç z ko¬em pasowym o
ma¬ej ∂rednicy, pasek VulcoPlus™ firmy
Gates jest rozwiåzaniem idealnym.
Nadaje si∑ doskonale do wszystkich
przemys¬owych nap∑dów pasowych
wykorzystujåcych paski wåskoprofilowe.
Paski VulcoPlus™ firmy Gates dost∑pne så w
przekrojach typu SPZ, SPA, SPB lub SPC i
d¬ugo∂ciach od 612 mm do 6.300 mm.

Przekroje i wymiary nominalne
Szeroko∂ç Wysoko∂ç
mm

mm

SPZ

10

8

8

SPA

13

10

17

10

SPB

16

13

22

12

SPC

22

18

Konstrukcyjne zalety pasków VulcoPower™ i VulcoPlus™
■

Materia¬, z którego wykonany jest pasek zamienia si¬y rozciågajåce wyst∑pujåce na jego
bocznych ∂ciankach na si¬y wzd¬u†ne kordu

■

Dzi∑ki tekstylnej owijce pasek nie ∂lizga si∑ i jest odporny na ∂cieranie

■

Poliestrowy kord wytrzymuje jednorazowe lub powtarzajåce si∑ obciå†enia uderzeniowe

■

Pasek posiada doskona¬å odporno∂ç na oleje, smary, wysokå temperatur∑, ozon, ∂wiat¬o
s¬oneczne, warunki pogodowe i starzenie si∑

■

Pasek przewodzi elektryczno∂ç statycznå (ISO 1813)

Wszystkie antystatyczne paski firmy Gates spe¬niajå wymogi normy EN 13463-5 (w toku) („Urzådzenia
nieelektryczne przeznaczone do u†ytku w ∂rodowiskach potencjalnie wybuchowych. Cz∑∂ç 5: Ochrona
poprzez bezpieczeµstwo konstrukcyjne”) i w zwiåzku z tym mogå byç stosowane w warunkach
okre∂lonych w Dyrektywie 94/9/EC – ATEX.

Producent zastrzega sobie prawo zmiany cech wyrobu.
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