
TEXROPE® CombiTex™
Flexibele V-riem met schakels voor een
snelle en eenvoudige montage

Constructie en voordelen

• Schakels uit geavanceerd polyurethaan versterkt met verschillende
lagen polyesterweefsel zorgen voor een sterke, maar flexibele riem.
De eindschakels worden met de hand in elkaar vastgeklikt tot de vereiste
lengte bereikt is.  U heeft geen werktuigen nodig.  Garandeert een
eenvoudige montage, ook op moeilijk te bereiken
plaatsen.

• Het unieke polyurethaanmengsel is nagenoeg immuun voor
chemische producten, slijtage, olie, vet, water, stoom en de meest
gangbare industriële oplosmiddelen.

• Deze V-riem met schakels is beschikbaar in A-, B- en C-profielen.
De riem kan gemakkelijk gemonteerd worden op bestaande schijven
zonder aanpassing van het systeem: geen verandering in configu-
ratie, geen demontage van aandrijvingscomponenten.

• De unieke constructie is uiterst sterk en bestand tegen rek;
trillingen worden gedempt, de levensduur verlengd en het geluid
verminderd.

Profiel A Profiel B Profiel C



Markten en toepassingen

• landbouw • transport
• marine-industrie • papier- en houtindustrie
• voedingsindustrie • verpakking

Productgamma
TEXROPE® CombiTex™ V-riemen met schakels zijn beschikbaar in 3 profielen: A, B en C.

Opmerking: contacteer altijd uw TEXROPE®-specialist om een definitieve
V-riem te bepalen op uw CombiTex™-aandrijving.

CombiTex™ is een ideale tijdelijke vervangriem voor talrijke
industriële toepassingen in:



Prestatievergelijking

Constructiewijzigingen voorbehouden. © Gates S.A. 2002 Gedrukt in België - 05/02.

Uw TEXROPE®-distributeur:
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Dankzij de unieke combinatie van polyurethaan met polyesterweefsel heeft CombiTex™ een
minimaal spanningsverlies, grote weerstand tegen buigvermoeiing en een
uitzonderlijke trekkracht vergeleken met andere V-riemen met schakels.
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Tijdsduur (dag)
Testcriteria: motor van 0,9 kW, 1750 omw/min., Dr = 80 mm, Dn = 255 mm, ventilator van

1220 mm, enkelvoudige riem met A-profiel.
Opmerking 1: gemonteerd a.h.v. de montage-instructies van de fabrikant.

Opmerking 2: de V-riem met schakels van de concurrentie vereiste naspanning tijdens de
eerste 24 uur aangezien de spanning van de aandrijving onder het minimum was gezakt.
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Minimale spanning voor een efficiënte aandrijving
TEXROPE® CombiTex™
V-riem met schakels van de concurrentie

Weerstand
tegen
buigvermoeiing

Trekkracht
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Testcriteria:
A-profiel, schijven van 45 mm (1 3/4")
4000 omw/min., T

1
 + T

2
 = 444 N,

geen belasting.
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TEXROPE® CombiTex™ CombiTex
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Nieuwe flexibele V-riem met
schakels voor een snelle en

eenvoudige montage

Beeld u de volgende hachelijke situatie in:
plots gaat één van de V-riemen op uw
machines stuk en moet hij dringend
vervangen worden.  Uw machines werken
niet meer en u verliest tijd en geld.  De
snelste oplossing voor uw problemen?
TEXROPE® CombiTex® V-riem met
schakels!
Deze riem is eenvoudig en snel te monteren
en verkort productiestops: u maakt de riem
zo lang als nodig en monteert hem op de
aandrijving.
De CombiTex® V-riem bestaat uit
polyurethaanschakels versterkt met polyester-
weefsel.  Deze V-riem verzekert een betrouw-
bare werking, zelfs op de meest veeleisende
aandrijvingen.  CombiTex®-riemen zijn beschikbaar in dezelfde A-, B- en
C-profielen als klassieke V-riemen en kunnen gemonteerd worden op
bestaande schijven zonder aanpassing van het systeem.  Ze zijn geschikt
voor een groot aantal industriële toepassingen.
Of u nu enkelvoudige riemen of een set nodig hebt: pas de schakels in
elkaar om de vereiste riem te verkrijgen.  Zelfs op moeilijk te bereiken
aandrijvingen kan u CombiTex® gemakkelijk en snel monteren.

CombiTex™
De snelste vervanging op uw aandrijvingen!


