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Pohony pfiímoãar˘ch pohybÛ
Pohyb vozíku po pfiímém vedení se

obvykle ovládá ‰roubem, lineárním moto-
rem nebo ozuben˘m fiemenem. ¤emen je
vhodn˘ i pro velmi dlouhá vedení.

Pfiímoãar˘ fiemen Long Length
Gates vyrábí a dodává tfiicetimetrové role

ozuben˘ch fiemenÛ z rÛzn˘ch základních
materiálÛ s rÛzn˘m ozubením a taÏn˘mi
vrstvami. ¤emen potfiebné délky se odfiízne
a uspofiádá podél pfií-
mého vedení. Pohon
vozíku po vedení mÛ-
Ïeme uskuteãnit dvû-
ma zpÛsoby.

Pohon smyãkou 
fiemenu

Na kaÏdém konci ve-
dení je umístûna fieme-
nice. ¤emen se pfies
nû opásá jako u obvy-
klého pfievodu. Konce
fiemenu v druhé vûtvi se pfiipojí na vozík ve-
dení. Pro pohon je zapotfiebí více neÏ dvoj-
násobná délka fiemenu neÏ je délka vedení.
Motor pohání jednu fiemenici, druhá je napí-
nací.

Pohon omega
¤emen je nataÏen podél vedení
jedním smûrem. Na kaÏdém kon-

ci vedení je upevnûn jeden ko-
nec fiemenu. Motor s fie-

menicí je souãást vo-
zíku, kter˘ tak

‰plhá po fiemenu. ¤emen je v prostoru vozí-
ku odklonûn z pfiímého smûru dvûma hlad-
k˘mi kladkami a vzniklá smyãka tvaru velké-
ho písmene omega je opásána kolem obvo-
du ozubené fiemenice.

TaÏná vrstva a profil zubÛ
PryÏové fiemeny s moderním obl˘m tvarem

zubÛ se dodávají s taÏnou vrstvou ze sklenû-
n˘ch nebo ocelov˘ch vláken. Ocelová vlákna
dodávají fiemenu skoro dvojnásobnou pevnost

v pfietrÏení, ale jen o tfie-
tinu vy‰‰í obvodovou sílu
pfiená‰enou ozubením.
Sklenûná vlákna jsou
ohebnûj‰í a levnûj‰í. ¤e-
meny s profily zubÛ 5MR
a 8MR s rozteãí zubÛ 5
a 8 mm vynikají vysokou
pfiesností zábûru.

Polyuretanové fiemeny
s nejv˘konnûj‰ím ozube-
ním Polychain 8M a 14M
mají velmi silnou kevlaro-

vou taÏnou vrstvu. Poskytnou dnes nejvût‰í
dosaÏitelnou obvodovou sílu. Obvodová síla
Polychainu 8M je o polovinu vy‰‰í neÏ pryÏo-
vého fiemenu 8MR s ocelovou v˘ztuÏí. V˘kon-
nost souvisí s adhezí taÏné vrstvy se základ-
ním materiálem.

V‰echny fiemeny mají povrch zubÛ pota-
Ïen nylonovou tkaninou.

Upevnûní koncÛ fiemenÛ
Konec se pfiitlaãí na plochu konstrukce

plochou pfiítlaãnou deskou opatfienou 
8 zuby s odpovídajícím profilem.
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