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ZAPEWNIA mobIlNość TAm, GDZIE INNE ZAWoDZĄ

Nowy optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S to jeden z najbardziej wydajnych pasów napędo-
wych na rynku. Innowacyjna konstrukcja pasa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S otwiera nowe 
możliwości w opracowywaniu konstrukcji ściśle zespolonych napędów, nawet w przypadku bardzo 
małych średnic kół, w skrajnych temperaturach i przy największych prędkościach obrotowych. 

CAłkoWICIE WsZEChsTroNNy: NIEkoNWENCJoNAlNy

Pas optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S można bez ograniczeń stosować w zespołach i
jest on predestynowany do zastosowania w budowie maszyn: kompresorach,
wentylatorach, pompach, tokarkach i wiertarkach oraz wszystkich innych urządzeniach
wymagających kompaktowych systemów napędowych.

komPAkToWy: WyDAJNość NAWET NA NAJmNIEJsZyCh kołACh

Nowy kształt zębów, opracowany dzięki zastosowaniu MES i praktycznym kontrolom, umożliwia
ponadto użycie bardzo małych średnic kół. Dodatkowo nowy pas napędowy
optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S może współpracować z zewnętrznymi rolkami napinającymi.
Jest to warunek konieczny dla stworzenia kompaktowych konstrukcji napędowych.

WsPółPrACuJE Z  
ZEWNęTrZNymI  
rolkAmI NAPINAJĄCymI 
Umożliwia stworzenie ekstremalnie  
kompaktowych konstrukcji napędów 

mAksymAlNA  
WyDAJNość 
Bardzo spokojna praca także przy bardzo 
dużych momentach obrotowych 

   IDEAlNy Do 
    NAPęDóW 
komPAkToWyCh
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   IDEAlNy Do 
  bArDZo WysokICh 
   PręDkośCI  
  obroToWyCh

EksTrEmAlNA oDPorNośC NA 
DZIAłANIE TEmPErATury   

Ekstremalnie skuteczny w temp. od – 40°C  do + 120°C 

oDPorNy NA DZIAłANIE TEmPErATury:  
NAJWyŻsZA WyDAJNość W skrAJNyCh TEmPErATurACh

W przypadku pasa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S cecha ta przybiera dosłownego 
znaczenia: Dzięki zwiększonej odporności na działanie temperatury zapewnia on
optymalne przenoszenie mocy w zakresie temperatur od – 40°C do + 120°C – także  
i przede wszystkim w przypadku kół o małej średnicy lub wysokich prędkościach obroto-
wych silnika.

EKSTREMALNA Moc   
+ 20 % wydajności w porównaniu 
z optibelt SUPER X-POWER M=S

moCNy: INTElIGENTNA koNsTrukCJA

Dużą wydajność pasa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S uzyskuje się dzięki zastosowa-
niu bardzo wydajnego kordu o niewielkiej rozciągalności w połączeniu z uzębieniem,
którego kształt został zoptymalizowany pod kątem dynamicznego obciążenia. innowacyj-
na czerwona osnowa trwale zabezpiecza idealne mocowanie kordu i zapewnia najwyż-
szą obciążalność i wydajność pasa. Mieszanka EPDM wzmocniona włóknami poprzecz-
nymi zapewnia optymalną giętkość przy zwiększonej stabilności poprzecznej.

EPDM
MADE OF

+120°C

–40°C
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     IDEAlNy Do 
 EFEkTyWNEJ EksPloATACJI 
    NIEWymAGAJĄCEJ  
  koNsErWACJI

EkoNomICZNy I  
NIEWymAGAJĄCy koNsErWACJI 

Długa żywotność, bardzo cicha praca   
na istniejących napędach 

INNoWACyJNy I DłuGoTrWAły 
Wysoka wydajność nowych, innowacyjnych  
koncepcji napędów 

EkoNomICZNy: ŻyWoTNość. WyDAJNość. CIĄGłA PrACA!

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S oszczędza miejsce i redukuje masę konstrukcji 
napędu, zapewniając bardziej wydajną i ekonomiczną eksploatację. Jego innowacyjna 
konstrukcja zapewnia wydajność przez długi czas. 

NIE WymAGA koNsErWACJI:  
NIE PoZosTAWIA PErsoNEloWI sErWIsu NIC Do roboTy

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S może być bez ograniczeń stosowany w zespołach  
i znacznie zmniejsza okresy międzyserwisowe bądź czasy przestoju. Dzięki wydajnej pracy 
niewymagającej konserwacji i znacznie dłuższej żywotności w porównaniu z konwencjonal-
nymi pasami napędowymi  pas optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S nie pozostawia zbyt wiele 
pracy personelowi serwisu i utrzymania ruchu. 
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testowany pas: XPb 2000

TEsT WsPółPrACy Z ZEWNęTrZNĄ  
rolkĄ NAPINAJĄCĄ

bezobsługowy
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     IDEAlNy Do 
          kAŻDEGo  
   zASTOSOWANIA

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S 
ze ściętymi bokami oraz
uzębione w przekroju
poprzecznym

IDEAlNE Do ZAsTosoWANIA W mAsZyNACh  
I mAsZyNACh sPECJAlNyCh

• Kompresory
• Dmuchawy i wentylatory
• zagęszczarki
• Pompy
• Maszyny do obróbki drewna

• Piły o dużej mocy
• Maszyny specjalne
• obrabiarki
• tokarki i wiertarki
• Szlifierki

XPz  587 – 3556 mm
XPA 707 – 3556 mm
XPb 1250 – 3556 mm
XPC 2000 – 3556 mm
3VX / 9NX 25 – 140 cali
5VX / 15NX 50 – 140 cali

Pozostałe wymiary na zapytanie.

ProFIlE/WymIAry

Innowacyjny kształt zębów dzięki 
zastosowaniu MES i praktycznym testom

uZębIENIE

Odporny na rozciąganie do 
napędów niewymagających konserwacji

PolIEsTroWy korD

Czerwona osnowa EPDM zapewnia  
optymalną przyczepność kordu

OSNOWA

Zoptymalizowana mieszanka EPDM z włók-
nami poprzecznymi zapewnia najwyższą 
stabilność poprzeczną

rDZEń PAsA

Odporna na zużycie i
długotrwała

TkANINA kryJĄCA

kołA PAsoWE
Wszystkie koła standardowe,
Koła specjalne 
na zapytanie
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sTAbIlNE sTrukTury
optibelt rozwija się dynamicznie na całym 
świecie. Podejmujemy decyzje na podstawie 
długoterminowych strategii. Stwarza to ide-
alne warunki ramowe, w których powstają
naprawdę wartościowe rozwiązania.

ŚWiAt JESt W ruChu – A My Go NAPęDzAMy. 
różNoroDNE iMPoNuJąCE rozWiązANiA 
brANżoWE MArKi oPtibElt Są StoSoWANE 
NA CAłyM ŚWiECiE. oPrACoWyWANE  
iNDyWiDuAlNiE DlA NAJróżNiEJSzyCh 
brANż. PrECyzyJNE i EKoNoMiCzNE.

JEDNA JAkość
optibelt gwarantuje na całym świecie takie 
same, najwyższe standardy jakościowe. Nie-
zależnie od tego, czy napęd jest wyproduko-
wany w Azji, w uSA czy w siedzibie firmy w 
höxter – każdy zakład produkcyjny firmy  
optibelt produkuje według tych samych nie-
zmiennie wysokich, Niemieckich norm jako-
ściowych. od pierwszego pomysłu do wpro-
wadzenia gotowego produktu na rynek.

NAPęDy 
PrZysZłośCI.
roZWIĄZANIA brANŻoWE  

FIrmy oPTIbElT.

oD DuŻyCh Do mAłyCh  
NAPęDóW
Wszystkie branże, wszystkie rodzaje zastosowa-
nia – optibelt zalicza się do wiodących produ-
centów rozwiązań w zakresie wysokowydajnych 
napędów. Nasze produkty można znaleźć 
w produkcji artykułów medycznych i w kopal-
niach odkrywkowych. W branży wydobycia
ropy naftowej i w kopalniach diamentów. W ko-
siarkach do trawy, samochodach wyścigowych i 
zmywarkach do naczyń. znajdziemy odpowied-
nie rozwiązanie także dla twojej branży.

145 lAT sukCEsóW
W pomad 145-letniej historii firmy zakres 
usług firmy optibelt znacznie się rozszerzył. 
indywidualne napędy optibelt opracowywane 
dla różnych branż znajdują różne zastosowanie. 
Działy firmy: Power transmission, Automotive 
technology, Material handling oraz Elastomer
Solutions oferują innowacyjne produkty
dla jasno określonych zakresów zadań.
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www.optibelt.com

Optibelt GmbH 
Corveyer Allee 15
37671 höxter 
NiEMCy

Engineered

Quality since 1872in GermanyT +49 5271 621
F  +49 5271 976200
E info @ optibelt.com
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