
Продукти и приложения

Задвижвания с Optibelt

TruckPOWER
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TruckPOWER

Комплекти KIT

Лентов ремък KBX

Трапецовиден ремък 
MARATHON 2

Пистов ремък RBK

Първокласна технология 
от производителя на 
 ремъци за първоначално 
вграждане.



Предимства

optibelt TruckPOWER MARATHON 2 
M=S*

Трапецовидни ремъци, 
 отворени, назъбени

Профили:
AVX 10; AVX 13; AVP 13

Размери:
AVX 10 от 1475 - 1725 mm
AVX 13 от   700 - 2150 mm
AVP  13 от 2018 - 2575 mm

Други дължини – по запитване.

MARATHON 2 M=S

Прецизно шлифовъния Marathon 2 M=S е конструиран 
за използване при най-високи натоварвания, както и за 
комплекти без допълнително измерване. Ремъкът се 
 отличава с икономичност и оптимална работна сигурност. 
Той е устойчив на приплъзване и изключително 
 износоустойчив. Задвижвания с по няколко ремъка работят 
с изключително ниски вибрации, въпреки голямата 
 пренасяна мощност.

Особености:
●  значително спестяване на разходи
●  пренасяне на високи мощности
●  висока работна сигурност
●  работа без допълнително обслужване
●  изключително износоустойчив
●  тиха работа

Optibelt Marathon 2 M=S е гарантираната сигурност без 
обслужване за всички тежкотоватни автомобили и автобуси.

* M=S работа в комплект без измерване

 Назъбени, необвити ■ пренос на голяма мощност,
   малки диаметри на 
   шайбите, високи обороти
 Ядро с влакнеста структура ■ висока износоустойчивост,
   устойчив на приплъзване
 Напречно разположена ■ Висока напречна 
 корда  устойчивост и гъвкавост, 
   високоустойчив, по-дълъг 
   живот
 Полиестверна корда ■ отлично разпределение на 
   напреженияа, минимално 
   разтягане,    service free
 M=S-изпълнение ■ Прецизно шлифовъни, 
   за работа в комплект 
   (Matched Sets), 
   изключителна точност 
   на профила и тиха работа

Приложение:
За тежкотоварни автомобили и автобуси, особено при 
странични агрегати като клима-компресор, допълнителен 
вентилатор, генератор за осветлението, серво,  компресор 
за въздух. Работят в комплект по няколко ремъка – абсо-
лютно еднакви по дължина.

1  Текстил
2  Смес от полихлоропрен с напречни текстилни 

влакна
3  Слабо-разтеглива полиестерна корда
4  Свързваща смес от полихлоропрен и гума
5  Текстилна корда
6  Смес от полихлоропрен и гума с напречни 

текстилни влакна
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optibelt TruckPOWER KBX

Профили:
AVX 10 – 2 ремъка
AVX 13 – 2 ремъка
XPB   – 2 ремъка

Размери:
2 – AVX 10 от 1375 - 1725 mm
2 – AVX 13 от 1150 - 2425 mm
2 – XPB  от 1650 - 2100 mm

Други дължини – по запитване.

Предимства

 Необвити, назъбени ■ Пренос на високи 
   мощности Малки 
   диаметри на шайбите 
   Високи обороти
 Свързваща лента ■ Добра напречна 
   устойчивост Тиха 
   работа при проблемни 
   задвижвания Не 
   превъртат в шайбите
 Ядро с влакнеста структура ■ висока износоустойчивост,
   устойчив на приплъзване
 Полиестверна корда ■ отлично разпределение 
   на напреженияа, 
   минимално разтягане, 
   service free

KBX

Приложение:
Използват се в тежкотоварни автомобили и автобуси при 
задвижвания на прилежащи агрегати.
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1  Покриваща лента от износоустойчива 
смес от полихлоропрен и гума

2  Слабо-разтеглива полиестерна корда
3  Свързваща смес от полихлоропрен и гума
4  Смес от полихлоропрен и гума 

с текстилни влакна

Лентови ремъци
необвити, назъбени
Лентовите ремъци на Optibelt са компактни задвижващи 
елементи. Те се използват при големи междуосови 
 разстояния, високи мощности и силни трептения, 
например при компресори за въздух, за климатика, 
при вентилатори и дизелови двигатели. 
Производителите на камиони и автобуси могат да разчитат 
на лентовите ремъци на Optibelt с техните прецизно 
 шлифовъни ремъци и обединяващата ги лента с нейната 
напречна здравина и устойчивост на скъсвания.

Особености:
●  service free
●  тиха работа
●  изключителна износоустойчивост

Лентовите ремъци Optibelt са особено подходящи 
за критични задвижвания в камиони и автобуси.



optibelt TruckPOWER RBK

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. 

Особености:
●  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

Профили:
PK

Размери:
  4 PK от 1025 - 1065 mm
  5 PK от 1010 - 1540 mm
  6 PK от   880 - 1255 mm
  7 PK от   870 - 2355 mm
  8 PK от   800 - 2605 mm
  9 PK от 1200 - 4145 mm
10 PK от 1070 - 2240 mm
11 PK от 1515 - 2835 mm
12 PK от 1165 - 2500 mm
15 PK от   938 -   954 mm

Други дължини – по запитване.

 Трапецовидни писти от  ■ пренос на висока 
 гума подсилена с фазерни   мощност, износоустойчиви,
 нишки   тиха 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

RBK

Приложение:
Използват се в автомобили за задвижване на агрегати.
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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



Комплекти за тежкотоварни 
автомобили



TruckPOWER
optibelt 
    TruckPOWER KIT

В днешните тежкотоварни 
 автомобили за задвижване на 
 прилежащите агрегати служи 
 система състояща се от пистов 
 ремък и автоматична обтяжна ролка, 
а всяка една система е толкова 
 добра, колкото най-слабото си 
 място. Затова Optibelt препоръчва 
едновременна смяна на всички 
 компоненти от системата.

Предимствата може да оцени  
всеки потребител с опит:
●  По-редки посещения в сервиз
●  По-малко непредвидени престои 

на автомобила
●  Повишена надеждност  

и доволни клиенти
●  По-малко прекъсвания  

на работния процес

Със своя TruckPOWER KIT Optibelt 
предлага за тежкотоварните 
автомобили оптимално сервизно 
обслужване с качеството на 
производител за първоначално 
вграждане.

Optibelt препоръчва  
следните сервизни  
интервали за комплектите  
TruckPOWER KIT:
 
Тежкотоварни камиони  
и транспортьори
за близки и далечни превози
– Контрол на всеки 60 000 км.
– Смяна след 120 000 км.

Тежкотоварни камиони  
и транспортьори
на строителни обекти
– Контрол на всеки 40 000 км.
– Смяна след 80 000 км.

Пътнически автобуси
– Контрол на всеки 50 000 км.
– Смяна след 100 000 км.

Градски автобуси
– Контрол на всеки 40 000 км.
– Смяна след 80 000 км.

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

Optibelt laser pointer II улеснява правилния монтаж на 
ремъчното задвижване. С него се проверява съосността 
на шайбите една спрямо друга.

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.

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 – програма  
за тежкотоварни автомобили

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

optibeltmediaplus
www.optibelt.com

optibelt TT mini

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

optibelt laser pointer II

Предимства на Optibelt laser pointer II:
●  Бърза и лесна употреба  

за ремъчни задвижвания
●  Мощност на лазера  

5 mW
●  Изключително точна  

проекция на линията
●  Измерване за успоредност  

и изместване под ъгъл.
●  По-голяма сигурност  

на задвижванията.


