„STOMIL SANOK” S.A. пропонує своїм клієнтам
широкий асортимент привідних клинових пасів,
призначених в основному для роботи в промислових та
сільськогосподарських приводах.

Таблиця меж температур та максимальної швидкості
для обмотанних клинових пасів виробництва „STOMIL
SANOK” S.A.

Приводи відрізняються один від одного параметрами та
передавальними потужностями. Тому, з метою оптимізації
використання клинових пасів, складено декілька
конструктивних версій. Завдяки цьому користувачі мають
можливість вибирати оптимальний / підходящий пас до
свого приводу.

Межі
температур

Максимальна
швидкість

Вузькопрофільні паси

– 35°

+100°

40 м/с

Класичні паси

– 35°

+100°

30 м/с

Широкопрофільні паси

– 30°

+100°

Ознайомтесь, будь-ласка, з нижчевказаною таблицею з
метою вибору відповідного пасу.

30 м/с

Багатоклинові паси

– 30°

+ 60°

30 м/с

Паси двосторонньої дії

– 35°

+100°

30 м/с

Якщо у Вас з’являються сумніви чи технічні питання,
контактуйте з нашими спеціалістами.

Клинові паси варіаторні

– 30°

+ 60°

30 м/с

Плоскі привідні паси

– 35°

+100°

60 м/с

Якісні версії клинових пасів:
Ідентифікація

Рівень
Видовження
довговічності
в процесі
при одинакових
роботи
умовах
150%

0,5%

Міцність
на розрив

200%

Різниця в конструкції паса

Для пасів у варіанті «К»
використовується арамідовий корд.

СУПЕР K

150%

1,5%

Використання

У передачах з обмеженою
можливістю натягнення пасу
або його установки, з високими
ударними навантаженнями.

Каменедробарки, фрезерні
верстати для асфальту, передачі
з муфтовим роликом, привідні
паси в комбайнах.

Для передачі великого
навантаження і роботи з
частими перевантаженнями.

Пили, поршневі насоси і
компресори одно- і двоциліндрові, крани і підйомники,
каменедробарки і т.п.

100%

Порівняно з «Посиленими» пасами, збільшений опір на
стирання, збільшено кількість шарів обплетення
з високою міцністю. Застосовано високоякісні каучуки
з кращими показниками. Крім того, дані паси поперечно
посилені завдяки використанню текстильного волокна.

У приводах з високим
навантаженням без надмірних
перевантажень.

Токарні, шліфувальні верстати,
преси, генератори, ланцюгові
і стрічкові конвеєри, оборотні
і вібраційні сита, вентилятори
і насоси потужність яких більше
7,5 квт і т.п.

У приводах з середнім
навантаженням без надмірних
перевантажень.

Вентилятори з потужністю до 7,5
квт, насоси, компресори, витяжки,
куби змішувачів для рідин і т.п.

СУПЕР

100%

1,5%

100%

Дані паси вироблені з гумової суміші на основі каучуків з
хорошим опором на стискання і високою еластичністю.
Обплетені хлопчато-поліестрової тканиною з високою
еластичністю і малим стиранням.

75%

1,5%

100%

Порівняно з Посиленою версією, зменшений опір на
стирання, за рахунок зменшення шарів обплетення або
використанням тканини меншої міцності.

ПОСИЛЕНІ

СТАНДАРТ

Умови експлуатації

„STOMIL SANOK” S.A. виготовляє паси в антиелектростатичному виконанні.
По бажанню клієнта є можливість:
33 комплектації пасів,що працюють в блоках/комплектах;
33 виробництва пасів з арамідовим кордом.
Широкий асортимент пасів виготовляються в версії L=L,
що дає можливість їх роботи в комплектах без необхідності
їх окремого відбору.
Нашим козирем являється висока якість та надійність/
безвідмовність пасів

КЛИНОВІ ПАСИ
якісні версії

Місце на печатку дистрибютора

СУПЕР K
СУПЕР
ПОСИЛЕНІ
СТАНДАРТ

