
Продукти и приложения

Задвижвания с Optibelt
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Комплекти KIT

Ангренажни ремъци 
ZRK

Вентилаторни ремъци 
MARATHON 1

Пистови ремъци RBK

Първокласна 
технология 
от производителя 
на ремъци 
за първоначално 
 вграждане



Предимства

optibelt MARATHON 1

Трапецовидни ремъци
необвити, назъбени

Профили:
AVX 10; AVX 13

Специални профили:
AVX 11; AVX 11,2; AVX 11,5; AVX 11,9

Дължини:
AVX 10 от 600 - 1625 mm
AVX 13 от 700 - 2500 mm
AVX 11  528 mm
AVX 11,2 от 785 -   866 mm
AVX 11,5 от 685 -   790 mm
AVX 11,9 от 650 - 1183 mm

Други дължини – по запитване.

MARATHON 1

Ремъкът MARATHON 1 осигурява отлично обтягане 
с минимално разтягане. Благодарение на това, както и на 
неговия точен профил, ремъкът задвижва изключително 
тихо динамо, водна помпа или компресор.  
Благодарение на способността си да предава мощност 
дълго време без допълнително обслужване, 
 продължителната употреба на MARATHON 1 
е изключително рентабилна.

● продължителна работа
● висок коефициент на полезно действие
● работа без допълнително обслужване
● безшумна работа
● отлично обтягане

Optibelt MARATHON 1 е специално разработен за 
 задвижване на агрегати в леки и тежкотоварни автомобили.

 необвити, назъбени ■ висок пренос на мощност, 
   малки диаметри на 
   шайбите
 Ядро с влакнеста структура ■ висока износоустойчивост, 
   тих ход, устойчив 
   на приплъзване
 Полиестерна корда ■ отлично обтягане, 
   минимално разтягане, 
   без допълнително 
   обслужване – service free

Приложение:
За задвижване на агрегати в леки и тежкотоварни автомобили. 
При задвижвания с няколко ремъчни шайби. 
При средни натоварвания.

1  Текстил
2  Слабо разтеглива полиестерна корда
3  Свързваща смес от полихлоропрен и гума
4  Смес от полихлоропрен с напречни 

текстилни влакна
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optibelt ZRK

ZRK
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1  Гръб от износоустойчива смес от полихлоро-
прен и гума

2  Корда: слаборазтеглива стъклофазерна корда
3  Зъби: смес от полихлоропрен и гума устойчи-

ва на срязване
4  Текстил: изключително здрав полиамид

Избор на профил

Профили и размери – по запитване

Зъбни ремъци
Оптимален пренос на сила дори след хиляди часове работа 
и при екстремни натоварвания – за тези високи изисквания 
са разработени зъбните ремъци ZRK. 
Профилите и конструкцията на тези ремъци са перфектни 
до най-малкия детайл. Например материалите, от които е 
изграден: устойчив на износване полиамид, здрава стъкло-
фазерна корда както и полихлоропрен-еластомер. Благода-
рение на оптималната комбинация от тези отделни компо-
ненти, ремъците Optibelt ZRK показват изключителни резул-
тати по отношение на мощност и продължителна работа. 
Специално при компактните задвижвания на модерните 
мотори икономичността на Optibelt ZRK е без конкуренция.

● високо КПД
● пренос на сила без приплъзване
● максимален живот
● изключилна устойчивост на износване
● работа без допълнително обслужване
● устойчив на студ, висока температура и масло
● екстремна здравина на опън

Optibelt ZRK е специално разработен за задвижването на 
коляновия вал в автомобилните двигатели.

Предимства

 Синхронен задвижващ  ■ Оборотите се пренасят
 елемент Изключително   синхронно с минимално
 здрави зъби с   натоварване на лагерите
 перфектен профил  сигурност при 
   функционирането, перфектно 
   сработване в шайбата, високо 
   устойчиви на температура
 Устойчива на разтягане  ■ здравина на опън, без
 стъклофазерна корда   необходимост от
 Нисък профил   допълнително обтягане
 на ремъка  изключително пластичен, 
   позволява малък диаметър 
   на шайбите
 Издръжлив гръб  ■ предпазва кордата от
 на ремъка  механично износване, 
   масло и влага
 Текстил върху зъбите  ■ малко съпротивление, тиха
 с нисък коефициент   работа, дълъг живот,
 на триене  високо КПД

Приложение
В автомобилостроенето – при задвижването на коляновия вал



optibelt RBK

Профили:
PJ; PK; DPK

Размери:
  2 PK  от 786 -   905 mm
  3 PK  от 550 - 1285 mm
  4 PK  от 560 - 1520 mm
  5 PK  от 625 - 2055 mm
  6 PK  от 675 - 2680 mm
  7 PK  от 870 - 2355 mm
  8 PK  от 800 - 2605 mm
  9 PK  от 1200 - 4145 mm
10 PK от 1108 - 2063 mm
11 PK от 1515 - 2055 mm
12 PK от 1165 - 2500 mm
  6 DPK от 1188 - 1853 mm
  7 DPK от 1360 - 1400 mm

Специални размери – по запитване.

RBK
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1  Покриваща лента от износоустойчива 
смес от полихлоропрен и гума

2  Корда: Слабо-разтеглива полиестерна корда
3  Свързваща смес от полихлоропрен и гума
4  Ядро: смес от полихлоропрен и гума

Пистови ремъци
При конструирането на новите двигатели се пести място. 
Често се налага ремъчните шайби да са с малки диаметри. 
Изключително елестичните и устойчиви пистови ремъци 
Optibelt се напасват към всяко задвижване в лабиринта 
на двигателя. Тихи и гъвкави пистовите ремъци се грижат 
за управлението на агрегатите. 

● високо предавателно число
● висок пренос на мощност
● минимално приплъзване
● изключително масло- и температуроустойчиви
● тиха работа без вибрации
● издържат изключително натоварване

Пистовите ремъци Optibelt служат за задвижване 
на агрегати в леки, тежкотоварни автомобили и автобуси. 
Те придават движение на генератора, компресора, 
серво-помпата и др. 

Предимства

 Трапецовидни писти  ■ пренос на висока мощност,
 от гума подсилена   износоустойчиви, тиха
 с фазерни нишки   рабора без вибрации
 Лентова характеристика ■ работа без трептения, 
   устойчиви на пулсирания 
   и ударни натоварвания 
 Полиестерна корда ■ отлично разпределение 
   на напреженията, минимално  
   разтягане
 ниска височина  ■ гъвкави и подходящи за
 на профила  шайби с малки диаметри, 
   серпентинно задвижване 
   (външни обтяжни ролки), 
   добро топлоотдаване, 
   дълъг живот

Приложение:
Използват се в автомобили за задвижване на агрегати.



Комплекти 
за леки автомобили



optibelt 
     Комплекти  

за леки автомобили
Сигурността на шофьора трябва винаги да бъде на преден 
план. Дефектна обтяжна ролка може да доведе до 
 скъсването на ангренажния или на пистовия ремък.  
Затова трябва навреме да се сменя не само ремъка,  
но и ролките. Така може да избегнете скъпо струващи 
 повреди по мотора.

Комплекта включва:

В зависимост от типа на автомобила в Optibelt KIT има един 
или два Optibelt ZRK – ангренажни ремъка, или Optibelt RBK 
– пистови ремъци и една обтяжна ролка. 

Понякога комплекта включва и паразитна ролка.

Повече информация ще откриете  
в актуалните брошури и каталози или  
в TecDoc.

optibelt KIT
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Optibelt GmbH
ПК 10  01 32 • 37669 Höxter/Germany 
Тел.: +49 (0) 52 71 - 6 21 • Факс: +49 (0) 52 71 - 97 62 00
info@optibelt.com • www.optibelt.com 
Част от Arntz Optibelt Grоup

Optibelt помощни прибори

Стелаж за ремъци

optibelt TT 3
Уред за измерване на 
честота

Обхват:
10-600 Hz

Приложение:
● в общото машиностроене 
● в автомобилостроенето 
● за селскостопански машини
●  домакински уреди 

и настолни машини

Универсален честотен уред за 
измерване обтягането на 
трапецовидни, пистови и 
ангренажни ремъци.

optikrik I, II, III
Прибори за измерване обтягането  
на ремъците

Уредите  
за измерване 
обтягането 
проверяват 
надеждно 
дали писто-
вият или 
трапецови-
ден ремък 
във Вашия 
автомобил 
работи 
правилно.
Употребата на тези прибори е лесна – 
 нашите сътрудници ще Ви покажат.

Обхват:
500-2500 мм.  
Вътрешна 
 дължина (Li)

optibeltmediaplus

Online-Shop   – за поръчки 
– за запитвания 
– за продуктова информация

www.optibelt.com

optibelt TT mini

Optibelt TT mini:
Гарант за дълга работа  
на Вашия пистов, трапецовиден  
и ангренажен ремък.

Специалния стелаж за ремъци  
на Optibelt е подходящ както  
за презентацията, така  
и складирането на задвижващите 
автомобилни ремъци Optibelt.

Измервателна 
Линия


