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Řemeny Predator se odlišují 
od obvyklých klínových řemenů 

kevlarovou tažnou vrstvou a dvoji-
tým pláštěm. Řemen GATES Predator 

byl vyvinut, aby ve vysoce namáhaných 
převodech nahradil běžné typy řemenů  
a PowerBandů, aby prodloužil dobu živo-
ta, dobu provozu mezi servisními zásahy 
a zvýšil absorpci rázového přetížení. 

Oblastmi nasazení Predatoru jsou 
převody strojů v lomech, dolech, drtič-
ky, stroje na zpracování dřeviny, stroje 
v celulózkách, drtičky na lisování karo-
serií starých aut 
a úpravu kovo-
vého odpadu. 
Převody takových 
strojů přenášejí 
ne rovnoměrný 
moment s krát-
kodobým přetěžo-
váním. Dosud se 
v nich používají 
sady paralel -
ních jednotlivých 
pryžových řemenů se zvýšeným pro-
filem, obalovaných tkaninou. Jsou to 
řemeny SPB nebo SPC, které při pře-
tížení proklouznou a utlumí ráz. Odol-
nost řemenů proti častému proklouznu-
tí záleží na vlastnostech tkaniny, kterou 

je řemen obalen. Vedle obalovaných 
řemenů se vyrábějí i řemeny s holý-

mi broušenými boky, opatřené na 
vnitřní straně odlehčovacími 

zuby. Broušené holé řemeny 
se sice lépe ohýbají přes 

malé řemenice, ale při 
silném rázovém 

zatížení mají 
krátkou 

dobu života. Tažná vrstva běžných klí-
nových řemenů se vyrábí z polyestero-
vých lanek. Lanka se po uvedení sady 
paralelních řemenů do provozu trvale 
protahují a délky jednotlivých řemenů 
se sjednotí. Protahování pokračuje se 
sníženou intenzitou i v dalším provo-
zu, a proto se řemeny musí pravidelně 
napínat. 

Odlehčená větev jednotlivého řemenu 
se může během rázového přetížení taž-
né větve uvolnit a přetočit se v klínové 
drážce. Řemen se tak zničí. Přetočení 

se zamezí použi-
tím podélně spo-
jených řemenů, 
PowerBandů. 

Řemeny Pre-
dator mají místo 
polyesteru kevla-
rovou tažnou vrst-
vu a jsou obaleny 
dvojitým pláš-
těm. Kevlarová 
lanka tažné vrst-

vy mají vyšší pevnost a během provo-
zu se velmi málo vytahují. Povrch dvo-
jitého textilního pláště není prosycen 
pryží. Řemen při rázovém přetížení 
proklouzne bez poškození. Pryž u paty 
řemenu má zvýšenou mez únavy při 
ohybech. 

Jednotlivé řemeny Predator se vyrábě-
jí s profily A, B, C, SPB, SPC, PowerBan-
dy SPB, SPC, 9J, 15J, 8V. Zatím co běž-
ný řemen XPC přenese 135 % výkonu 
řemenu SPC, řemen Predator přenese 
210 %. 

Elektrostatická vodivost podle ISO 
1813 umožňuje použití v prostře-
dí s nebezpečím výbuchu.
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