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V˘roba kontinuálním vytlaãováním
Polyuretanové lineární fiemeny obsahu-

jí taÏnou vrstvu, která jim dodává délkovou
stabilitu. Pás rovnobûÏn˘ch lanek z ocelov˘ch

nebo kevlarov˘ch vláken se pfiivádí do vytlaãova-
cí hlavy spolu s termoplastick˘m polyuretanem,
kter˘ obklopí taÏnou vrstvu a na kterém se vy-
tvaruje ozubení. Kordy taÏné vrstvy jsou na bo-
cích fiemenu kryty polyuretanem. ¤emen se na-
víjí do role.

·ífiky fiemenÛ
¤emeny s ozubením XL, L, T5, AT5  se vyrábûjí

s ‰ífikou do 100 mm, H, XH, ATL5,T10, AT10,
ATL10, T20, AT20, ATL20, HTD,
STD do 150 mm. 

Lineární aplikace
¤emen se natáhne podél pfií-

mého vedení a konce se upev-
ní na základnu. Pohon s fieme-
nicí se umístí na posuvn˘ vozík
a fiemen se opásá kolem fie-
menice pomocí dvou hladk˘ch
kladek, takÏe vytvofií ohyby ve
tvaru písmene omega.

Jiná konstrukce spoãívá ve vedení fieme-
nu pfies dvû fiemenice na koncích vedení.
Jedna z nich je na pohonu. Druhá vûtev fie-
menu se uzavfie pfiipevnûním voln˘ch koncÛ
na vozík.

Konce fiemenu upevníme pfiítlaãn˘mi deskami
s profilem podle ozubení. 

Polyuretan
Standardní termoplastick̆  R1 je tvrd̆  92 ShA.

Termoplastick˘ R2 s tvrdostí 86
ShA je certifikovan  ̆pro potravináfi-

ství a zdravotnictví podle FDA
a USDA. Teplotní odol-

nost je od -30 do 
+ 80 °C.

TaÏná vrstva
Standardní jsou ocelová lanka. Pro nûkteré

profily ozubení jsou volitelná vysoce ohebná lan-
ka HF nebo pevnûj‰í lanka oznaãená L.

V korozním prostfiedí se uplatní nerezavûjící
ocel, která má niÏ‰í pevnost.

Kevlar odolává korozi. Jeho protaÏení po na-
pnutí je dvojnásobné a snese niÏ‰í poãet ohybÛ
neÏ ocel.

Ozubení
Vyrábí se profily palcové XL, L, H, H-HF, XH, me-

trické T5, AT5, ATL5, T10, T10-HF, AT10, ATL10,
ATL10-HF, T20, AT20, ATL20, HTD5, HTD8,

HTD14, HTDL14, HTD5, STD8
Nejroz‰ífienûj‰ím ozubením

polyuretanov˘ch fiemenÛ je li-
chobûÏníkové ozubení s metric-
kou rozteãí oznaãované T podle
DIN 7721. ¤emen je veden po
vnûj‰ím prÛmûru ozubené fie-
menice. LichobûÏníkové ozube-
ní pro velké pfiená‰ené momen-
ty nese oznaãení AT. Lanka taÏ-
né vrstvy jsou silnûj‰í, zuby jsou
‰ir‰í a opírají se o dna dráÏek

ozubené fiemenice. ¤emen poskytne vy‰‰í pfies-
nost pfienosu úhlu natoãení, ale je tuh˘ a nelze
pouÏít fiemenice malého prÛmûru.

Pro pfienos v˘konu s poÏadavky na pfiesnost
pfienosu úhlu jsou vhodné oblé profily STD. Tvar
HTD je hluãnûj‰í a rychleji se opotfiebí.

Dal‰í moÏnosti
Pokud se fiemen nevede boãnicemi fiemenic,

lze stfied ozubení fiemenu opatfiit podéln˘m klí-
nov˘m Ïebrem a fiemenice dráÏkou. 

Hfibet lineárního fiemenu lze v pfiípadech do-
pravních aplikací opatfiit uná‰eãi a nûkterou ze
speciálních vrstev. Ozubení a hfibet fiemenu
mohou b˘t pokryty kluznou nylonovou
tkaninou.
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