
GATES – najmočnejši klinasti jermen kdajkoli izdelan

V lanskem letu smo našo ponudbo jermenov oplemenitili s kakovostnimi
izdelki ameriškega podjetja Gates Corporation. Gates je eden največjih 
proizvajalcev gumijastih izdelkov za avtomobilsko in splošno industrijo. 
Družina Gates ima od ustanovitve podjetja, 1911. leta, v lasti že veliko 
patentov (npr. 1917 - prvi klinasti gumijasti jermen, ki je poganjal takrat  
revolucionarni avtomobil Ford T; 1946 – prvi zobati jermen).

Leta 1996 so postali člani angleške grupacije Tomkins PLC iz Londona, pod katero poleg industrijsko/avtomobilske divizije, v 
katero se uvršča GATES, spada še divizija, ki se ukvarja z izdelavo komponent za gradbeno industrijo. Svoj prodajni program 
na področju zobatih jermenov iz poliuretana, so razširili leta 2004 s prevzemom nemškega podjetja GATES Mectrol. Njihovi 
produkti se izdelujejo v 43 tovarnah, ki se v veliki večini nahajajo v ZDA in Evropi.

Gates je lani kot rezultat razvoja jermenov za izredno težke obratovalne pogoje tržišču ponudil 
linijo specialnih klinastih jermenov s komercialno oznako PREDATOR. Jermeni so lahko 
posamični (profili  AP(13), BP(17), CP(22), SPBP in SPCP) ali povezani (profili 9JP/3VP, 
15JP/5VP, SPBP, SPCP in 8VP). Zraven ISO oznake profila je še oznaka “P” za “Predator”.
Jermen velja za t.i. “rešitelja problemov” klinastih jermenskih prenosov. Pri enakih dimenzijah 
ponuja z boljšimi trdnostnimi karakteristikami daljšo življ. dobo in večjo stabilnost obratovanja.

Prednosti jermenov Predator zagotavlja nova 
konstrukcija profilov, katere značilnosti so: 

- aramidna vzdolžna vlečna vlakna, lepljena na gumijasto osnovo
- dvoslojni osnovni profil jermena
- čvrsta prečna vlakna, ki utrjujejo vrhnji sloj pri povezanih jermenih
- novi osnovni material, nova mešanica gume ima boljšo elastičnost
- stranske površine profilov so brez gume (armirano ojačane)

Jermeni Predator ponujajo ne samo 2x večjo nosilnost, 
ampak tudi:

- večjo proizvodno razpoložljivost stroja
- daljšo življenjsko dobo (večjo stabilnost obratovanja, manj raztegovanja)
- primernost za ekstremne obratovalne pogoje (sunki ipd.)
- manj menjav jermenov, manj posegov v proizvodnjo
- večjo učinkovitost jermenskega prenosa, stroškovni prihranek

Aplikacije za Predator jermene so predvsem v težki industriji (premogovniški stroji, gradbena 
mehanizacija, papirniška industrija, kamnolomi, lesnopredelovalni stroji…). Analitični primeri 
uporabe tovrstnih Gates jermenov v problematičnih razmerah kažejo zelo dobre rezultate.

Če imate v svoji proizvodnji klinaste jermenske prenosnike, ki vam trajno povzročajo probleme, 
zdrsujejo, se raztegujejo pri sunkovitih obremenitvah in obratujejo s kratko življenjsko dobo, 
vam ponujamo pomoč. S skupno analizo razmer, kontrolnim izračunom prenosa in zamenjavo    
s Predator jermeni lahko skupaj tvorimo še eno zgodbo o uspehu.

Pišite nam na bellinfo@bell.si …veseli bomo vašega odziva, kot zmeraj!  
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