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V˘voj fiemenÛ
Synchronní fiemeny s pryÏov˘m jád-

rem tvofií rozhodující objem na svûto-
vém trhu. PryÏové zuby jsou dnes vesmûs
potaÏeny ochrannou nylonovou tkaninou
s kluzn˘mi vlastnostmi. TaÏnou vrstvu fie-
menÛ tvofií provazy ze sklenûn˘ch vláken.
Nejstar‰í lichobûÏníkov˘ tvar zubÛ mají
fiemeny v palcov˘ch jednotkách, které
Gates dodává na trh od roku 1940 pod
oznaãením PowerGrip. Najdeme je
ve strojích i dnes s oznaãením
kombinací písmen od MXL s roz-
teãí 2.032 mm aÏ po XXH,
31.75 mm.

Novûj‰í oblé zuby daly
fiemenÛm vy‰‰í pevnost
a lep‰í zábûr s fieme-
nicí. První generace
fiemenÛ s obl˘m
profilem zubÛ
HTD, „high tor-
gue drive“, se
oznaãuje podle
velikosti rozteãe 3M aÏ 20M.

Pfiesnûj‰í a v˘konnûj‰í Gatesovy pryÏové
fiemeny s obl˘mi zuby PGGT, „PowerGrip
GT“, vznikly optimalizací tvaru obl˘ch zubÛ
a pouÏitím lep‰ích materiálÛ. ¤emeny se

oznaãují podle velikosti rozteãe v mm
2MR, 3MR, 5MR, 8MGT, 14MGT.

Porovnání vlastností
¤emeny s moderními obl˘-

mi zuby vysoce pfiedãí v˘-
konem fiemeny s li-

chobûÏníkov˘-
mi zu-

by se srovnateln˘mi rozteãemi. PowerGrip
GT2 je ãtyfiikrát v˘konnûj‰í neÏ PowerGrip
a dvakrát neÏ fiemen HTD pfii stejné ‰ífice
a rozmûrech fiemenic. Oblé vysoké zuby ma-
jí podstatnû vy‰‰í odolnost proti pfieskoãení
pfies zuby pfii pfietíÏení neÏ lichobûÏníky.

Aplikace
PowerGrip GT2

8MGT je nejroz‰ífienûj‰í
optimální kombinace ceny

a v˘konu. Pfievod moderním
ozuben˘m fiemenem Po-
werGrip GT2 zabere pouze

70% ‰ífiky oproti nejv˘konnûj-
‰ím Gatesov˘m klínov˘m fieme-

nÛm Polyflex JB. Ozubené fieme-
ny se navíc napnou pouze pfii první

montáÏi a bûhem provozu se nedopí-
nají. ZatíÏení loÏisek lze oproti klínov˘m

fiemenÛm sníÏit aÏ na velikost obvodové sí-
ly nutné pro pfienos momentu, neboÈ odleh-

ãená vûtev fiemenu mÛÏe bûÏet bez pfiedpûtí
a nezatûÏuje zbyteãnû hfiídel.

Tvar zábûrov˘ch bokÛ zubÛ a zmen‰ená
vÛle zubÛ fiemenÛ 5MR poskytuje nejvy‰‰í do-
saÏitelnou pfiesnost pfii vyhovující tuhosti. ¤e-
meny se ãasto pouÏívají pro pfievody na sní-
maãe polohy. Spolu s fiemeny 3MR fie‰í pfies-
né pfievody z mal˘ch motorÛ v automatizaci.
Podmínkou pro vyuÏití pfiedností je kombinace
moderních fiemenÛ s fiemenicemi s doporuãe-
n˘m profilem ozubení.

U nov˘ch konstrukcí a pfii modernizacích
v˘robkÛ je úãelné pfiepoãítat zastaralé pfie-
vody na moderní, uÏ‰í a pfiesnûj‰í.
Pfievod je men‰í a je proto lev-
nûj‰í.
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