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Vi lagerför kilremmar och kilremsskivor i stort urval i följande serier: Z: SPZ och XPZ A:
SPA och XPA
B: SPB och XPB
Vi lagerför också en del dimensioner i skarvbart utförande. Tandremmar på förfrågan.
Vi levererar remskivor för Z, A och B profil med ett eller flera spår.
Våra remskivor levereras färdiga med bussning / kilspår, s.k. Taper boss.

Remmar, allmän förklaring

Vi har flera dimensioner av kilremmar, och förklara här bara för de vanligaste typerna.
Bred
den av bandet kallas ofta profil. Detta är bredden av bandet över baksidan, och som beskrivs t
ex Z-, A eller B. Det finns också ett antal olika i de olika profilerna. (Se nedan under tre sorter Z,
A och B).

Det finns också flera sätt att mäta längden på bältet. Det kan anges som en inre längd och
beskrivits såsom Li, eller delar längd såsom beskrivits Ld, Lw och Lp. Dela Längden är även
känd som ISO längd. Många av banden är lätta att identifiera eftersom de har de uppgifterna
som finns tryckta på baksidan, men ibland remmen är så sliten att de fysiska måtten är det enda
sättet att avgöra vilket band det är. Ta några mätningar och kontakta oss för vägledning.
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Z-Profil i tre varianter:

Bredde ca. 10 mm over ryggen. Leveres i typene Z, SPZ og XPZ.
Z - Std. rem, med
bredde 10 mm, høyde 6 mm. Remmen betegnes Z og en lengde, f. eks Z 20. Det betyr at
remmen har en innvendig lengde på ca.20 tommer.

SPZ - En SUPER POWER Z profil. Den har en bredde på 9,7 mm, men en høyde på 8 mm. Det
gjør at sideflatene er større, og det gjør at den kan overføre flere / større krefter en en vanlig Z
rem. Betegnes SPZ og ISO lengde i mm.

XPZ - En X-TRA POWER Z profil. En fortannet utgave av SPZ remmen, som i tillegg har
forsterkinger i gummien som gjør at den kan overføre ytterligere større krefter. I tillegg er den
bedre egnet for reimhjul med små diametre. Betegnes XPZ og ISO lengde i mm.

A profil i tre varianter:

Bredd ca. 13 mm över ryggen. Finns i typerna A, SPA och XPA.
A - Std. rem, med en
bredd av 13 mm, 8 mm. Bandet betecknas A och en längd, t.ex. A 36 Detta innebär att bandet
har en inre längd av 36 inches eller ca. 914 mm.

SPA - en stormakt en profil. Den har en bredd av 12,7 mm och en höjd av 10 mm. Speciellt
SPA och ISO längd i mm.

XPA - En X-TRA POWER-En profil. Bredd 12,7, höjd 10 mm. XPA och ISO utsetts längd i mm.
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B-Profil i tre varianter:

Bredde ca. 17 mm over ryggen. Kommer i typene B, SPB og XPB.
B - Std. rem med bredde
17 mm, høyde 11 mm. Remmen betegnes B og innvendig lengde i tommer.

SPB - En SUPER POWER B profil. Bredde 16,3 mm, høyde 13 mm. Betegnes SPB og ISO
lengde i mm.

XPB - En X-TRA POWER B profil. Bredde 16,3 mm, høyde 13 mm. Betegnes XPB og ISO
lengde i mm.

Andra profiler:

Det finns ett antal andra profiler på marknaden, både std. och så kallade &quot;original&quot;
profiler för exempelvis bilindustrin. Dessutom kan vi erhålla profiler från 5 mm till 32 mm.
Kopiera profilen 5 och 8 Och profil C och D.
montering:
För att bandet kommer att ha den längsta möjliga livslängd, måste den monteras. Belt
drivhjulen måste vara fria från skador, och de måste vara på nätet. Vidare säkerställs det att
bandet inte går i botten av skivan. Då bältet &quot;glider&quot; utan att överföra ström / rörelse

Använd inte våld när du installerar, skruvmejslar, kofot och liknande. Den kan skada bandet
eller skivan.
Reima ska dras åt efter tabellen, och kontrolleras med remspenningsmåler.
Korrekt åtdragning ökar livslängden på remmen och lagring
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