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רצועות בעלות חתך טרפזי

לאון פסח ובניו

רצועות ואריאטור
רצועת ואריאטור הינן רצועות מיוחדות בתוך משפחת הרצועות בעלות

החתך הטרפזי. רצועות אלו מיועדות לעבודה עם ואריאטורים משני
מהירות המספקים טווח מהירויות רחב.

רצועות אלו מאופיינות ברוחב רצועה הגדול משמעותית מעובייה של
הרצועה ובסיס הרצועה בדר"כ מחורץ לרוחבה היוצר מבנה דמוי שיניים.

את הרצועות הנ"ל מאפיינים ברוחב עליון, זווית הרצועה והיקף של הרצועה. 

חברת לאון פסח ובניו בע"מ מחזיקה מלאי רחב של רצועות ואריאטור.
ניתן לתת מענה למגוון מידות ורוחבים, הן מידות אירופאיות והן מידות

אמריקאיות. כמו כן ניתן לקבל רצועות ואריאטור סימטריות וא-סימטריות. 

תכונות :

80עמידות בטמפ' עבודה של ( -) – ( +) מעלות צלזיוס 30
עמידות טובה בפני שמנים.
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60רצועות                  הינן בעלות מבנה ייחודי. זווית החתך של  מעלות
מאפשרת העברה של כוחות גדולים יותר ברוחבי רצועה קטנים יותר

מהמקובל ברצועות טרפזיות רגילות.
מבנה הצלעות הרוחביות על גב הרצועה מקנה לרצועות עמידות טובה

יותר ומקל על שחרור מאמצי הכיפוף ברצועה.
תכונות:

עמידות טובה בפני שחיקה, אוזון ותנאי מזג אויר.
85עמידות בטמפ' עבודה של ( -) – ( +) מעלות צלזיוס 54

תנועה חלקה יותר אשר מצמצמת את הרעידות בתמסורת.

רצועות בעלות חתך טרפזי

POLYFLEXPOLYFLEX JBרצועות                ו

חברת לאון פסח ובניו בע"מ מחזיקה מלאי רחב של רצועות
ושל רצועות צוות מסוג                     . לפרטים נוספים ושאלות לגבי

זמינות מידות אנא צור קשר.

POLYFLEX

POLYFLEX

POLYFLEX JB

הערה: ברשותנו מגוון רחב מאוד של סוגי רצועות, חתכים והיקפים. לקטלוג זה הוכנסו חלק מסוגים
הקיימים. במידה והמידה הרצויה לך אינה מופיעה אנא צור קשר לפרטים נוספים.
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רצועות טרפזיות רגילות

רצועות טרפזיות חתכים קלאסיים

Rubber Top Cover
Tension Member

Rubber Body

Fabric Wrapping

Heat-set, Pre-stretched Polyester Cord
Adhesion Rubber

Base Rubber
Polyester cotton Fabric
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רצועות טרפזיות - טריז עמוק

w

h

Heat-set, Pre-stretched Polyester Cord
Adhesion Rubber
Base Rubber

Polyester cotton Fabric

רצועות טרפזיות משוננות
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Heat-set, Pre-stretched Polyester Cord
Adhesion Rubber
Base Rubber
Polyester cotton Fabric

Rubber Top Cover
Tension Member

Rubber Body

Fabric Wrapping
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רצועות טרפזיות

רצועות טרפזיות כפולות

הערה: ברשותנו מגוון רחב מאוד של סוגי רצועות, חתכים והיקפים. לקטלוג זה הוכנסו חלק מסוגים
הקיימים. במידה והמידה הרצויה לך אינה מופיעה אנא צור קשר לפרטים נוספים.

רצועות טרפזיות כפולות מגיעות בחתכים שונים כאשר המקובלים הם
           ו-      במידת הצורך ניתן אף לספק חתכים נוספים. הרצועות

מעבירות תנועה ע"י שימוש בשני צידי הרצועה ועל כן אידיאליות עבור
תמסורות בעלות מספר גלגלי רצועה אשר מונעים ע"י מקור אחד.

CC      BB, AA

רצועות צוות
רצועות צוות הינן רצועות טרפזיות אשר חוברו להן יחדיו ולמעשה יוצרים רצועה
אחת המורכבת מכמה רצועות טרפזיות בעלות גב רצועה משותף. רצועות אלו
אידיאליות ליישומים תובעניים המעבירים מומנט גבוהה. למעשה רצועות אלו
מחליפות את הקבוצות של הרצועות הטרפזיות העובדות על מערכות מרובות

רצועות טרפזיות. תכונות:
עמידות טובה יותר בשחיקה המאריכה את אורך החיים של הרצועות.

מונעת מצב של פיתול רצועות כאשר כמה רצועות עובדות על
צירים משותפים.

מבטיחה מתיחות שווה בכל אחת מצלעות הרצועה.
הגברת יעילות התמסורת.

ניתן לקבל רצועות צוות בחתכים ובאופציות הנ"ל :

2 Rib 3 Rib 4 Rib 5 Rib
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