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Společnost Gates, světový dodavatel pohonů a hydrauliky pro 

výrobce strojů, automobilů a motocyklů, rozšiřuje svůj program 

polyuretanových řemenů o zcela novou řadu produktů. Extrudované 

ploché řemeny BLACK FLAT jsou vyrobeny z velmi pevného 

polyuretanu, který se používá hlavně při zdvihání a přemisťování 

břemen.  

 

Vývojem a výrobou polyuretanových řemenů se zabývá závod Gates 

v městě Pfungstadt v Německu. Řada plochých řemenů BLACK 

FLAT, která zde byla vyvinuta je speciálně určena k plnění 

různorodých mechanických požadavků. V kombinaci s různými typy 

polyuretanových profilů a kordů lze vytvořit řemeny se širokou škálou 

mechanických vlastností. Pro potravinářský průmysl se dodávají 

ploché řemeny s certifikací EU a FDA. Na vyžádání je možné provést 

další úpravy řemenů pro speciální aplikace a řemeny mohou být 

dodávány např. s jinou povrchovou úpravou, jinými profily nebo 

mohou být děrovány.  

 

Všechny řemeny se vyznačují hladkým chodem, nízkými vibracemi, 

malým vytahováním a vysokou pevností. Zpravidla se prodávají na 

metry a v aplikacích jsou zajištěny upínacími destičkami nebo na trhu 

jedinečným jednoduchým upínacím systémem FIX-FLAT, který se 

velmi snadno instaluje. Tento spojovací systém, který se dodává pro 

všechny typy řemenů BLACK-FLAT, byl přihlášen k patentování. 

Účinně zajišťuje bezpečné spojení plochých řemenů ve srovnání s 

konvenčními svorkami.  

 

Společnost Gates díky této nové produktové řadě rozšiřuje technické 

možnosti použití polyuretanových řemenů a nabízí svým zákazníkům 

širší sortiment řemenů z jediného zdroje. 
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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, 

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™. 
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