POLİÜRETAN FLEX KAYIŞLARI

SUPER FLEX

TM

İHTİYACINIZ OLAN ESNEK GÜÇ AKTARMA ÇÖZÜMÜ
SUPER Flex gerçek sonsuz kayış programı, kaliteli Gates
ürünlerinin dayanıklılığını optimum tedarik süreleri ve güvenilir
bir ortaklıkla bir araya getirerek bu ürünün poliüretan kaymasız
kayışlarda bir numaralı tercih olmasını sağlıyor. Yüksek güç aktarım
kapasiteli tahrik sistemlerinde ve ağır yük aktarımı uygulamalarında
SUPER Flex ürünlerinin güvenilirliğinden emin olabilirsiniz.
TM

TM

PROSES VE UZMANLIK

SUPER FLEX

TM

KISA SÜREDE TESLİMAT
Gates SUPER Flex kayışları, özel ihtiyaçlar için yüksek esneklik ve kısa
tedarik süresi gereksinimi olan müşterilerin taleplerini karşılamak amacıyla
tasarlanmıştır. Yeni ve yüksek verimliliğe sahip üretim proseslerimiz ve firma
içi kaplama işlevlerimiz sayesinde ihtiyaçlarınız için ‘özel üretilmiş’ kayışları
size sunabiliyoruz.
TM

YAPI ÖZELLİKLERİ

›› Paralel sarılmış iki çelik kordon
›› Aşınmaya dirençli
›› Özel ihtiyaçlar için farklı kayış malzemeleri
›› Her diş mesafesi için ekstra geniş ekstrüzyon genişliği

UZUN ÖMÜRLÜ VE YÜKSEK KALİTELİ PERFORMANS
Gates SUPER Flex ürünleri, çok çeşitli sektörlerin ve pazarların yüksek güç
kapasiteli tahrik sistemleri ve aktarma uygulamaları ihtiyacına yanıt verir:
TM

›› Cam ve Seramik Sektörü
›› Ambalaj Sektörü
›› İntralojistik
›› Ahşap, Kağıt ve Mobilya Sektörü
›› Tekstil Sektörü

GATES SUPER FLEX KULLANMANIN AVANTAJLARI
TM

›› Hızlı devir ve tedarik süresi
›› Eksiksiz boyut seçenekleri
›› Kusursuz kaymasız çalışma
›› Ekstrem şartlarda bile güvenilirlik, atıl kalma sürelerinde azalma
›› Her uygulamaya uygun kayış için ısmarlama üretim
›› Firma içi kaplama işlevleri
›› Özelleştirme - özel etiketleme/markalama seçenekleri
›› Almanya'da üretilmiştir

SUPER FLEX

TM

ÜRETİM KAPASİTESİ
Diş mesafeleri

H / T5 / T10 / T20 / AT5 / AT10 / AT20 / ATL 10 /
ATL 20 / HTD 5 / HTD 8 / HTD 14
®

®

®

Genişlikler

170 mm'ye kadar

Uzunluklar

1.500 mm'den 12.000 mm'ye kadar (Standart),
diğer ölçüler istek üzerine tedarik edilir

Kayış malzemesi

PU 92 Shore A (Standart), diğer malzemeler
istek üzerine tedarik edilir

Kordonlar

Çelik (Standart), Niro

Kumaşlar

NT

Kaplamalar
Özel işlemler

Linatex *, PU 85 Shore A, Taracx (özellikle Seramik
Sektörü için) ve istek üzerine diğer kaplamalar
®

Taşlama, öğütme, zımbalama

*Linatex Ltd.'nin tescilli markasıdır.

Gates, sağlık, emniyet ve çevre konularında tam sorumluluk alır ve ilgili tüm yerel,
ulusal ve Avrupa çevre mevzuatlarına uyar.
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