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Polyuretanové ploché řemeny GATES Flat 
Belt nacházejí uplatnění především ve 
zdvihacích zařízeních, jako jsou zvedací 
plošiny, osobní a nákladní výtahy, kde na-
hrazují ocelová lana. Používají se také ja-
ko dopravní pásy. Uplatnění nalézají také 
ve fitness strojích.

Tažná vlákna, která mohou být z oceli ne-
bo kevlaru, jsou 
umístěna v po-
l y u re ta no vé  
vrstvě. Řemeny 
mohou být na 
jedné či na 
obou stranách 
potaženy nylonovou tkaninou, která snižu-
je tření a zvyšuje tak životnost řemenu.

Polyuretanové ploché řemeny se vyrá-
bějí v metráži. Pro aplikaci dopravních pá-
sů jsou potřeba řemeny uzavřené. Ty se dí-
ky vlastnostem polyuretanu vyrobí svaře-
ním. Pevnost v místě svaru je 50-70 % pev-
nosti v nepřerušeném místě. Na řemeny 
mohou být následně umístěny profily roz-
ličných tvarů nebo se celá zadní strana po-
kryje vrstvou z PVC, polyuretanu, pěny, 
pryže či z jiných materiálů.

Rozměry a rozmístění tažných vláken za-
jišťuje řemenům vysokou ohebnost. Díky 
tomu lze použít kladky malých průměrů. 
Polyuretanové řemeny nabízejí bezúdržbo-
vý provoz, tišší chod, velkou tažnou sílu, 
malé prodloužení po dlouhou dobu života. 
Standardní řemeny jsou určeny pro teplot-
ní rozsahy -10°C až 70°C.

Principy použití plochých řemenů pro 
zdvihové aplikace jsou dva. Řemen je na 
jednom konci uchycen pomocí upínací des-
ky. Buď je řemen na druhém konci uchy-
cen k bubnu, na který je navíjen, anebo je 
řemen veden přes hnací kladku a na dru-
hém konci uchycen k protizávaží. U druhé-
ho principu se pro přenos sil využívá tření 

mezi řemenem 
a hnací klad-
kou. Koeficient 
tření pro ocelo-
vou kladku 
a polyuretano-
vou vrstvu ře-

menu je dle typu polyuretanu 0,5 až 0,7. 
Koeficient tření pro ocelovou kladku a ny-
lonovou tkaninu je 0,2 až 0,4.

Firma GATES vyrábí šest základních po-
lyuretanových řemenů – F8, FL8, F12, 
FL12, FX9 a FX12. Řemeny F8 a F12 se 
vyrábějí s ocelovými nebo kevlarovými taž-
nými vlákny. Řemeny FL8 a FL12 mají ze-
sílená ocelová vlákna, řemeny FX9 a FX12 
mají zesílená kevlarová vlákna. Řemeny 
se dodávají ve standardních šířkách od 
12,7 mm do 101,6 mm. Řemeny lze vést 
přes kladky od minimálního průměru 
50 mm pro řemeny F8 a F12 do minimál-
ního průměru 100 mm pro řemeny 
FX12. Minimální průměry vnějších 
kladek jsou od průměru 80 mm 
do 150 mm. Tloušťka řeme-
nů je dle typu 2 mm 
až 3 mm.


