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Uzimex dodává synchronizaèní øemeny a potravináøském prùmyslu a ve výrobì 
dvou spojených svìtových výrobcù. Tradièní léèiv. Pro styk s potravinami se používají 
materiály firmy Gates jsou pryž, sklenìná pásy z certifikované smìsi. Termosetický po-
lanka v tažné vrstvì a nylonová tkanina na lyuretan je materiálem uzavøených øemenù 
povrchu zubù. Výjimkou je polyuretan a kev- Polychain a SynchroPower, vyrábìných 
larová nebo uhlíková lanka v øemenech Po- v odstupòovaných délkách. Termoplastický 
lychain. Nylonem je potaženo ozubení všech polyuretan umožòu-
øemenù Gates. je svaøovat øemeny 
Výroba firmy GatesMectrol je zamìøená na a dopravní pásy 
polyuretan a ocelová nebo kavlarová lan- a pøivaøovat na nì spe-
ka. Nylonovou tkaninou se na objed- ciální vrstvy a držáky vý-
návku pokrývá ozubení a zadní robkù.
strana nìkterých typù øemenù. Sklenìná lanka v tažné vrstvì 
Pryž snáší vìtší rozsah teplot. pryžových øemenù vyhovují ve 
Standardní polychlóropré- vìtšinì aplikací.
nové øemeny pracují od Ocelová lanka mají vysokou pevnost 
–30°C do 100°C. Spe- a modul pružnosti v tahu, ale menší 
ciální pryžová smìs ohebnost. Tvoøí standardní tažnou vrstvu 
odolává do 132°C, polyuretanových uzavøených øemenù. Ve 
krátkodobì do 150°C. vlhku lépe odolávají øemeny s lanky z nere-
Smìs pro nízké teplo- zavìjící oceli. Nespojené øemeny se vyrábìjí 
ty snáší –50°C, krátkodobì –65°C. Øemeny také s lanky vìtšího prùmìru, která pøene-
z elektrostaticky vodivé pryže podle ISO sou vyšší tah, ale vyžadují vìtší øemenice.
1813 jsou urèeny pro výbušné prostøedí. Pevnost v tahu lanek z Kevlaru je srovnatel-
Teplotní rozmezí prostøedí pro polyuretan je ná s ocelí. Jejich modul pružnosti je tøikrát 
od –5°C do 70°C. Polyuretan je pevnìjší menší. Kevlar odolává korozi. Nìkteré po-
než pryž a ménì se opotøebí. Proto není nut- lyuretanové øemeny se vyrábìjí jak s ocelí, 
né chránit a zpevòovat polyuretanové ozu- tak i s Kevlarem. Tlustá kevlarová lanka 
bení nylonovou tkaninou. Tkanina má ov- jsou použita v Polychainu GT2. 
šem menší souèinitel tøení a øemen se ménì Ohebnìjší a o 30 % pevnìjší 
zahøívá. Odolnost polyuretanu chemickému lanka z uhlíkových vláken 
pùsobení prostøedí je oproti pryži vynikající jsou použi ta v Poly-
a je základem pro aplikace v chemickém chainu Carbon.
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