Newsletter Rubena

Klínové řemeny

Vážení obchodní přátelé,
v našem aktuálním Newsletteru Vám i pro letošní rok přinášíme některé novinky ze sortimentu
klínových řemenů. Připravili jsme pro Vás nový katalog Klínových řemenů a nové designové značení
řemenů.
Novinkou jsou také zesílené řemeny pro náročné průmyslové aplikace POWER + a rozšíření
sortimentu v zemědělských řemenech s logem Farmbelt.

NOVÉ ZNAČENÍ
Od ledna letošního roku jsme se rozhodli zatraktivnit design našich klínových řemenů. Logicky
využíváme kombinace našich firemních barev s případným produktovým logem.
.

NOVÝ SORTIMENT
Neustále pracujeme na rozšiřování naší nabídky typů klínových řemenů, aktuálně připravujeme tyto
nové profily:

HA 1500

–

7 000 mm v počtu žeber 2 - 28

HD 2240

– 15 000 mm v počtu žeber 2 - 11

POWER +
Průmyslové obalované klínové řemeny pro velká zatížení
Řemeny profilů B, C, D, E, HD, SPA, SPB, SPC, 5V, 8V s délkami 2000 - 15000 mm, vhodné zejména
pro drtiče, štěpkovače, mulčery, těžební stroje a čerpadla, odolné vůči minerálním olejům a se
speciálním dvojobalem, speciálními polyesterovými nebo aramidovými provazci vysoké kvality,
podpůrnou vrstvou směsi s textilními vlákny a směsí přírodní a syntetické pryže naší nejlepší kvality.
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Základní charakteristika:
o

Násobná konstrukce a tažná část tvořená polyesterovými nebo aramidovými provazci dovoluje
přenos vysokých sil.

o

Dlouhá životnost.

o

Vyztužení spodní základny řemenu překrytím obalu, na přání lze provést laminování – tj. umístění
speciální výztuhy pod provazci, zajišťují ještě větší pevnost.

o

Elektrovodivost (ISO 1813).

o

Odolnost vůči teplotám od -30 °C do +80 °C.

NOVÝ KATALOG
Pro rok 2016 jsme pro Vás připravili nový katalog Klínové řemeny Rubena, který je ve dvou
jazykových skupinách. První je v českém, anglickém a ruském jazyce a druhá v španělském,
německém a francouzském.
Kompletní verzi naleznete zde:

http://www.rubena.eu/underwood/download/files/v_belts_2016-2_gb-cz-ru.pdf

Našim cílem je spokojenost zákazníků, a proto se neustále snažíme o rozšiřování nabídky našeho
sortimentu, vysokou kvalitu našich výrobků.

Případné náměty a připomínky nám můžete zaslat na:

vbelts@rubena.cgs.cz
Váš Rubena tým

Více informací na:

http://www.rubena.eu/
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