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dovolujeme si tímto oslovit všechny naše 
stávající i budoucí partnery z obchodní 
a technické branže v podnicích, na fakul-
tách i støedních školách.

Veletržní èísla jsme vždy vìnovali infor-
macím o produktech, kterým zajiš�ujeme pl-
nou technickou podporu pøi prodeji, a po-
zvání na Mezinárodní strojírenský veletrh 
v Brnì. Technické informace jsme uvedli 
v minulém èísle a díky špièkovým firmám je 
nabídka opìt zajímavá.

V naší prezentaci bude letos chybìt po-
zvání na veletržní stánek.

Díky situaci, ve které se všichni nachází-
me, jsme se rozhodli, v podstatì již od za-
èátku roku a po øadì konzultací s vámi, jít 
s velkým nasazením opaèným smìrem, 
a to k vám.

Jsme si vìdomi, že v okamžiku získání 
tolik potøebných zakázek rozhoduje èas 
a úroveò technické podpory. Naše kance-
láøe v Brnì, Liberci a Praze jsou vám plnì 
a ihned k dispozici.

Vìøíme, že rozhodnutí investovat do akti-
vit u zákazníkù a na školách od øešení kon-
krétního projektu až po semináøe se zahra-
nièními výrobci je v tuto dobu správné. Pro-
to nás letos nehledejte v pavilonu V, kde 
jsme v posledních letech byli. Oèekávejte 
nás u vás.

Výrobce øemenù firma GATES pøichází 
na trh s další inovací svého nejvýkonnìjší-
ho klínového øemenu Quad-

®Power . Navazuje na dosavadní 
špièkové a v aplikacích ovìøené 

®parametry. Quad-Power  III má 
novou gumovou smìs, optimali-
zované uložení a propojení kor-
du se základním materiálem 
vnitøního ozubení a optimalizovaný tvar to-
hoto ozubení.
Zlepšení parametrù proti pøedchozí verzi:

Provozní teplota je od -40°C do +110°C.l
Pøenos výkonu je vìtší o 15 %.l
Hladina hluku je významnì snížena.l

Mezi hlavní pøednosti øemenù Quad-
®Power  patøí:

Elektrostatická vodivost dle ISO 1813, l
aplikace v souladu s 94/9/EC-ATEX.

Výrobní pøesnost délky umožòuje použí-l
vat øemeny v sadách bez výbìru.

Konstrukce minimalizuje ohøev, hluk, za-l
jiš�uje rovnomìrné rozložení tahu v øeme-
nu a stabilitu provozu, umožòuje použití kla-
dek malého prùmìru a vnìjší napínací 

kladky.
Vysoká úèinnost a pøenáše-l

ný výkon minimalizují zástavbu 
mechanismù.

Gumová smìs je odolná vùèi l
agresivnímu chemickému pro-
støedí, stárnutí, ozónu, UV záøe-

ní a vysokým teplotám. I pøi znaèném pro-
kluzu nedojde ke vznícení.

Všechny uvedené vlastnosti zajiš�ují 
optimální pomìr cena/výkon, garantují mi-
nimální nároky na údržbu a poskytují 
dlouhou životnost.

Nová generace je ve výrobì 
a plnì nahradí do-
savadní typ 
od kvìtna 
2010.


