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MATERIÁL ¤EMENÒ
Synchronní řemeny, jejichž jádro tvoří

pryž, polychlóroprén, tvoří rozhodující ob-
jem na světovém trhu. Pryžové zuby jsou
potaženy kluznou a ochrannou nylonovou
tkaninou. Řemeny z polyuretanu mají své
místo v aplikacích s vysokými přenášený-
mi momenty a s požadovanou chemickou
odolností. 

Tažná vrstva pryžových řemenů jsou lan-
ka ze skleněných vláken. Kevlarová a oce-
lová lanka vyžadují pevnější podepření a po-
užívají se v polyuretanových řemenech.

PROFIL ZUBÒ ¤EMENÒ
Přední světový výrobce řemenů Gates do-

dává od roku 1940 na trh pryžové řemeny s li-
choběžníkovými zuby
v palcových jednotkách
označované CTB nebo
„PowerGrip“. Velikosti
roztečí jsou označovány
kombinací písmen od
MXL, 2,032 mm až po
XXH, 31,75 mm. Me-
trické lichoběžníkové

zuby z polyuretanu se
označují podle roz-

teče T2.5 až T20.
Modernější oblé tvary zubů umožni-
ly výrobu řemenů s podstatně lepší-

mi parametry. Řemeny HTD,
„high torgue drive“, se ozna-

čují podle velikosti rozte-
če 3M až 20M. Doko-

nalejší a výkon-
nější Ga-

tesův typ PGGT, „PowerGrip GT“ odvozený
z typu HTD, má přepočítaný tvar oblých zubů
a je z lepších materiálů. Řemeny se označují
podle velikosti rozteče v mm 2MR, 3MR,
5MR, 8MGT, 14MGT. Kombinace oblých bo-
ků zubů, polyuretanu krytého Nylonem a Kev-
laru v tažné vrstvě je základem řemenu „Poly-
chain GT2“ pro nejvyšší momenty.

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ
Řemeny s moderními oblými zuby vyso-

ce předčí výkonem řemeny s lichoběž-
níkovými zuby se srovnatelnými roztečemi.
PowerGrip GT2 je čtyřikrát výkonnější než
PowerGrip a dvakrát než řemen HTD při
stejné šířce a řemenicích. Polychain GT2
přenese moment ještě o 30% větší.

PowerGrip GT2 je
optimální kombinace
ceny a výkonu. Tvar
záběrových boků zubů
a zmenšená vůle po-
skytuje i nejvyšší dosa-
žitelnou přesnost. Pře-
vod moderním ozu-
beným řemenem Po-
werGrip GT2 zabere
pouze 70% šířky oproti
nejvýkonnějším Gate-

sovým klínovým řemenům Polyflex JB. Ozu-
bené řemeny se napnou pouze při první mon-
táži a během provozu se nedopínají.

Technický dům Gates v ČR, UZIMEX Pra-
ha, preferuje převody řemeny PowerGrip
GT2, které dodává včetně řemenic
i s upínacími pouzdry, s výpočtem
s údaji pro napnutí.
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