
Šíøka
øemene

[mm]

Min. pevnost
LiftPower™

Standard [N]

Min. pevnost
LiftPower™

High Performance [N]

30 27680 42000
50 50170 ×
60 62280 84000
75 77850 ×
90 95150 126000

100 105530 ×
150   159160 ×
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Pryžové ploché øemeny GATES LiftPo-
wer™ nacházejí uplatnìní pøedevším ve 
zdvihacích zaøízeních, jako jsou zvedací 
plošiny, osobní a nákladní výtahy. Díky 
svým vlastnostem nahrazují používaná 
ocelová lana.

Ocelová tažná vlákna jsou umístìna 
v chloroprénové 
pryžové vrstvì, kte-
rá je chrání proti vli-
vùm prostøedí. Øe-
meny jsou na 
spodní stranì po-
taženy nylonovou 
tkaninou, která sni-
žuje tøení a zvyšu-
je tak životnost øe-
menu.

Rozmìry a rozmístìní tažných vláken za-
jiš�uje øemenùm vysokou ohebnost. Díky 
tomu lze použít høídele a kladky malých 
prùmìrù, èímž se výraznì ušetøí místo. Øe-
meny LiftPower™ dále nabízejí bezúdrž-
bový provoz a tišší chod oproti ocelovým la-
nùm. Øemeny jsou urèeny pro aplikace pøi 
teplotách -25°C až 100°C.

Principy použití plochých øemenù jsou 
dva. Øemen je na jednom konci uchycen 
pomocí upínací desky (napø. ke kabinì vý-
tahu). Buï je øemen na druhém konci 
uchycen k bubnu, na který je navíjen, pak 
je pøi tomto uspoøádání nutné regulovat 
rychlost bubnu v závislosti na mìnícím se 
prùmìru návinu. Anebo je øemen veden 
pøes hnací kladku a na druhém konci uchy-

cen k protizávaží. U tohoto principu poho-
nu se pro pøenos sil využívá tøení mezi øe-
menem a hnací kladkou. Dùležitým para-
metrem pro tuto aplikaci je koeficient tøení, 
který pro ocelovou kladku a pryžovou vrst-
vu øemenu je 0,5 až 0,6. Pro ilustraci koefi-
cient tøení pro ocelovou kladku a nylono-

vou tkaninu na 
spodní stranì øe-
mene je 0,2.

Firma GATES vy-
rábí dvì základní 
øady øemenù Lift-
Power™. Øemeny 
z øady LiftPower™ 
Standard se dodá-
vají v šíøkách 30 
až 150 mm. Díky 

ohebnosti lze tyto øemeny vést pøes kladky 
a høídele o minimálním prùmìru 56 mm. 
Tlouš�ka tìchto øemenù je 2,5 mm. Druhou 
øadou jsou øemeny LiftPower™ High Per-
formance. Tyto øemeny mají silnìjší tažná 
vlákna, proto je minimální prùmìr kladek 
75 mm a tlouš�ka øemenù 3 mm.

Øemeny jsou standardnì vyrábìny 
v délkách 100 m. Ale podle potøeby lze vy-
robit øemeny v požadovaných délkách až 
do 200 m. Mohou se také vyrobit øemeny 
se specifickými šíøkami a jinými typy taž-
ných vláken. Lze zmìnit složení 
chloroprénové pryžové smìsi po-
dle potøeb aplikace, napøí-
klad pro zmìnu tep-
lotního rozsahu.
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