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Nový prémiový gumový synchronní řemen na 

veletrhu v Brně 
Srpen 2013 

Společnost Gates Industrial Europe představuje nový prémiový 

synchronní řemen PowerGrip® GTX, nejnovější inovaci vysoce 

výkonných synchronních produktů Gates.  

Pokud hledáte vysokou pevnost, minimální vytahování, tichý chod a 

vysokou odolnost proti nárazovému zatížení, je tato řada vhodná pro 

nejširší škálu aplikací, pro které je nezbytností dlouhá životnost a 

trvalá provozní spolehlivost.  Používají se v nejvíce zatížených 

pohonech v různých odvětvích a trzích, od zpracování dřeva a 

papírenství po kompresory, obráběcí stroje, pásové dopravníky, 

vytápění a ventilaci, vzduchem chlazené výměníky tepla, 

potravinářské stroje ...  

Řemeny lze dodat v roztečích 8M a 14M a jsou optimální volbou v 

podmínkách vysokých točivých momentů v nových konstrukcích 

pohonů. Lze je použít i ve stávajících pohonech a jsou také ideální 

pro inovace existujících pohonů, protože jsou kompatibilní s 

řemenicemi HTD®.  

Jsou vyráběny v Evropě, jsou odolné proti vysokým teplotám a oleji, 

antistatické a mají tichý chod. Díky dramaticky zvýšenému výkonu 

jsou řemeny PowerGrip® GTXv současné době nevýkonnější 

gumové synchronní řemeny na trhu.  

Pro Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně byla vydána nová 

brožura v češtině. 

Chcete-li získat další tiskové informace, kontaktujte:  

Patricia Vauzelle 

pv@gates.com  

+ 49 241 5108 268 

 
Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, 

která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, 

které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací. Naše produkty a 

služby pomáhají zákazníkům v pěti klíčových segmentech trhu: energie/průzkum/těžba, 

mailto:pv@gates.com


 

 

GATES EUROPE 

Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem – Belgium 
www.gates.com/europe 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

infrastruktura a zemědělství, doprava, automobilový průmysl, zpracovatelský a 

specializovaný průmysl. Gates je přední konstrukční společnost, která se opírá o 

výzkum a vývoj. Neustále se snaží zdokonalovat obor zabývající se přenosem pohybu 

vyvíjením bezpečných pokrokových produktů, služeb, systémů a řešení. Rovněž 

pěstuje dlouhodobé vztahy se zákazníky a zaměstnanci. Společnost Gates má sídlo v 

Denveru ve státě Colorado a zaměstnává více než 14 000 lidí na 106 místech ve 30 

zemích.  

Pokud vás něco posouvá vpřed, je velká pravděpodobnost, že na tom má svůj podíl 

společnost Gates.    

Gates. Powering Progress™. 

 

 


