
Jedním z měřítek kvality synchroni-
začních řemenů pro přenos výkonu mezi 

hřídeli je přípustný obvodový tah. Používají 
se řemeny s  tažnou vrstvou, která má lanka 

navinuta do šroubovice. Lanka nejsou nikde 
po obvodu přerušena. Pevnost řemenu je po 
celém obvodu stejná.

Polyuretanové řemeny typu S délky do 2 m 
se vyrábějí navinutím lanek na válcovou formu 
s profilem ozubení na obvodu a zastříknutím 
obvodové dutiny poly-
uretanem. Vyrábějí se 
pouze v délkách, na 
které jsou k dispozici 
formy. Vyrobený široký 
rukáv se rozřeže na 
řemeny požadované 
šířky. 

Lanka tažné vrstvy 
jsou ocelová nebo 
kevlarová. Používá se odolný termosetický 
polyuretan bez možnosti přivařování dalších 
komponent.

Řemeny s ozubením T2.5 se vyrábějí v dél-
kách 120 - 950 mm, T5 od 150 do 2090 mm 
a T10 od 260 do 2250 mm. Řemeny se silněj-
ší tažnou vrstvou a pevnějším ozubením AT5 
jsou v délkách 225 - 1500 mm, AT10 od 500 
do 1800 mm. Řemeny s oboustranným ozube-
ním T5DL jsou v délkách od 260 do 940 mm, 
s ozubením T10DL od 520 do 1210 mm.

Šířky řemenů lze volit od 4 mm u T2.5, od 
6 mm u T5 a AT5,  od 10 mm u T10 a od 

16 mm u AT10, a to až do 200 mm. 
Polyuretanové řemeny typu F, flex 
belts, se vyrábějí v délce 2.5 - 

12.5 m odstupňované po jed-
nom zubu. Ocelová nebo 

kevlarová lanka se 
navíjejí na dvě 
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kové řemenice s přestavitelnou vzdáleností. 
Tažná vrstva se pak v průchozí formě obstřík-
ne termoplastickým polyuretanem. Standardní 
tažná vrstva je z ocelových lanek. Pro některé 
profily ozubení jsou volitelná vysoce ohebná 
ocelová lanka HF. Pro korozní prostředí zvolí-
me kevlar, který se ale oproti oceli po instalaci 
protáhne dvojnásobně.

Řemeny se vyrábějí s profily palcovými XL, L, 
H, XH, metrickými T5, AT5, T10, T10-HF, AT10, 

T20, AT20, HTD5, 
HTD8. Nejmenší šíř-
ka řemenů je 10 mm, 
u ozubení H, T20, 
AT10, HTD8 je 16 
a u XH a AT20 je 25 
mm. Největší šířka je 
100 až 150 mm.

Řemeny s ozube-
ním XL, H, T5, T10, 

AT5, AT10, HTD5, HTD8 v délkách do 5 m se 
dodávají i s oboustranným ozubením.

Doplňky řemenů typu F
Do středu řemenu na straně ozubení lze 

přivařit podélné žebro s klínovým průřezem, 
kterým se řemen stranově vede klínovými 
drážkami v řemenicích. V tom případě odpadá 
vedení bočnicemi na čelech řemenic. Žebro je 
přerušované, aby bylo ohebnější. Zuby i hřbet 
se může potáhnout nylonovou tkaninou. Na 
hřbet je možno navařit polyuretanové unášeče 
nebo vrstvu z některého zvoleného materiálu 
nebo pěny. 

Přednost polyuretanových řemenů oproti 
pryžovým řemenům je odolnost chemickému 
vlivu prostředí, jsou –li zároveň použita kevla-
rová lanka. 

Pro typ F lze kromě standardního polyureta-
nu 92A PU volit 85A PU, certifikovaný pro 
potravinářství a zdravotnictví podle 
FDA a USDA. 
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