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V˘konnûj‰í fiemeny
V˘sledkem v˘voje v˘robce synchro-

nizaãních fiemenÛ Gates je nová fiada
PowerGrip GT3. Vyrábí se s rozteãemi

2, 3, 5, 8 a 14 mm pod oznaãením
2MGT aÏ 14MGT. Uvedli jsme ji na le-
to‰ním MSV v Brnû. ¤emeny pracují na
dosavadních fiemenicích urãen˘ch pro
pfiedchozí typy GT a GT2. Nové materiá-
ly a technologie zv˘‰ily v˘kon, roz‰ífiily
pouÏitelnost
standardních fie-
menÛ ve speci-
fick˘ch podmín-
kách lakoven
a v prostfiedí
s nebezpeãím v˘-
buchu. ¤ada
standardních dé-
lek se roz‰ífiila
o 14.
Technologie
Základní pryÏ
dostala nové vlastnos-
ti. Je pevnûj‰í. PryÏ fie-
menÛ 8MGT a 14MGT
je navíc zpevnûna sklenûn˘mi vlákny.
Nová základní pryÏ má vy‰‰í pfiilnavost
k potahu zubÛ a provazÛm taÏné vrstvy.
Je odolnûj‰í proti nabûhnutí na zub fie-
menice pfii pfietíÏení. PryÏ fiemenÛ
5MGT, 8MGT a 14MGT neobsahuje si-

likonovou sloÏku a je kompatibilní
s fiemeny PowerPaint, které se ve

speciálním ochranném balení
dodávají do lakoven.

TaÏná vrstva fiemenÛ 3MGT
má zv˘‰enou únavovou

pevnost pfii ohybech.
Nylonov˘ potah

s patento-

vanou úpravou povrchu pfii v˘robû má
zv˘‰enou pfiilnavost k pryÏi a odolnost
proti otûru a proti nastfiiÏení. Potah fie-
menÛ 8MGT a 14MGT je elektrostatic-
ky vodiv˘ a standardní fiemeny se mo-
hou pouÏít v prostfiedí s nebezpeãím v˘-
buchu.
Zv˘‰ení v˘konu
Tabulka ukazuje zv˘‰ení v˘konu nov˘ch
fiemenÛ v porovnání s v˘konem sou-

ãasn˘ch Gateso-
v˘ch typÛ. Historic-
ky se jedná o dru-
hé zvy‰ování v˘ko-
nu fiemenÛ fiady
s oznaãením MR,
jejichÏ profil Gates
odvodil od pÛvod-
ních fiemenÛ HTD.
Zv˘‰ení v˘konu fie-
menÛ 2MGT je nej-
vy‰‰í v oblasti ma-
l˘ch rychlostí
a mal˘ch prÛmûrÛ
fiemenic, kde je
4.5násobné. Zv˘-

‰ení v˘konu fiemenÛ 3MGT je nejvy‰‰í
v oblasti vysok˘ch rychlostí a mal˘ch
prÛmûrÛ fiemenic, kde je 2.7násobné.
Svûtová ‰piãka
Porovnání v˘konu nov˘ch fiemenÛ s ob-
dobn˘mi fiemeny ostatních v˘robcÛ je
zaloÏeno na stanovení indexu v˘kon-
nosti. Index porovnává dosaÏiteln˘ mo-
ment na standardní fiemenici se stano-
venou ‰ífikou fiemenu a rychlostí, pfii
kterém fiemen vydrÏí 107 cyklÛ. Dnes
se ve svûtû nevyrábí pryÏov˘ fiemen se
sklenûnou taÏnou vrstvou, kter˘ by
dosáhnul indexu v˘konnosti fie-
menÛ PGGT3.
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GT GT/GT2 V˘kon GT3 V˘kon
2MR 1 2MR / 2MGT +260 %
3MR 1 3MR / 3MGT +80%
5MR 1 5MR / 6MGT +50 %
8MR 1 8MGT +30 % 8MGT +22 %
14MR 1 14MGT +30 % 14MGT +10 %


