
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTD 3M – 5M ZAMAN KAYIŞLARI 

HTD kayışlarının eğrisel diş yapısı nedeniyle düşük hızda ve yüksek tork 

uygulamalarında yüksek güç transferi sağlar. 

HTD 3M ila 5M kayışları, ev aletleri, büro makineleri, elektrikli el aletleri ile 

kimya endüstrisinin uygulamaları için uygundur. 

İşaretleme 

Kayışın arka kısmında kayış uzunluğu, hatve ve hatve genişliğini gösteren 

üçlü rakam. 

Yapı 

• Eğrisel diş yapısı baskı dağılımını geliştirir ve daha fazla toplam yükle olanak sağlar. 

• Hassasiyetle kalıplanmış düzgün konumlanmış elastomerik dişler, kasnak 

kanalında düzgün yerleşme sağlar. 

• Kalıcı elastomerik arka kaplama çevre kirliliğine ve sürtmeye karşı korur. 

• Naylon kaplama diş yüzeyini korur. 

• Fiberglas germe kordları. 

Üstün özellikler 

• 3M ila 5M HTD kayışları, 20.000 d/dak.’ya kadar hız ve 10 KW’a kadar güç kapasitesi 

için tasarlanmıştır. 

• Optimize edilmiş diş yapısı küçük hatvelerde bile yüksek gücün iletimine olanak verir. 

• Doğrusal hız saniyede 80 metreye kadar ulaşır. 

• Yüzde %99’a varan verimlilik. 

• Kompakt tasarım. 

• %25 geliştirilmiş diş atlama direnci vs. CTB. 

• Uzun kullanım ömürlüdür. Bakım gerektirmez. 
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HTD 8M-14M-20M ZAMAN KAYIŞLARI 

HTD kayışının eğrisel diş geometrisi diş diplerinde gerilim 

yoğunlaşmasını önler ve daha yüksek güç kapasitesi ve daha uzun ömür 
sağlar.HTD 8M, 14M ila 20M kayışları, kalıcılık ve düşük 

bakım gerektiren imalat makineleri, kâğıt ve tekstil endüstrilerinin 

yüksek performanslı tahrik uygulamalarında kullanılır. 

İşaretleme 

Kayışın arka kısmında kayış uzunluğu, hatve ve hatve genişliğini gösteren üçlü rakam. 

Yapı 

• Eğrisel diş yapısı baskı dağılımını geliştirir ve daha fazla toplam yüke olanak sağlar. 

• Hassasiyetle kalıplanmış düzgün konumlanmış elastomerik dişler, kasnak kanalında 
düzgün yerleşme sağlar. 

• Naylon dokuma kaplama diş yüzeyini korur. 

• Gergi elemanı istenilen dayanıklılığı mükemmel esneklik ve uzamaya karşı dirençle 

birleştirir. 

• Kalıcı elastomerik arka kaplama çevre kirliliğine ve sürtünmeye karşı korur. 

• 8M ila 14M hatveli kayışlar ISO 13050 normuna uygundur. 

Üstün özellikler 

• 1.000 KW’ye kadar yükleme kapasitesi. 

• Kayma yoktur. PowerGrip® HTD® kayış dişlerinin kasnak kanalında pürüzsüz hareketi, 
hız değişimini azaltır. 

• Geniş hız aralığı. 

• Yağlama gerektirmeyen, esneme ve yıpranma nedeniyle ayara ihtiyaç duymayan 

ekonomik çalışma. 
• Yüksek mekanik verimlilik. Kayışın yapısı ısınmayı azaltır. Sürtünme gerektirmeyen yük 

aktarımı sayesinde düşük kayış gerginliği. 

• Sabit çalışma hızı. 

• Zincir gibi metal maddelerin yıprandığı çoğu uygulamada uzun ve sorunsuz kullanma 
süresi (yıpranmaya karşı üstün direnci sayesinde). 

• HTD 14M: statik iletkendir (ISO 9563) ve 94/9/EC – ATEX 

Direktifinde belirtilen şartlarda kullanılabilir. 

Kesitler ve nominal ebatlar 
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