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Společnost Gates je přední světový výrobce vysoce kvalitních řemenů pro silné provozní zatížení v 
průmyslu i zemědělství.  Již mnoho let hraje společnost Gates klíčovou roli ve vytváření a rozvoji řemenů 

vysoké kvality.  Široký okruh zákazníků užívá výhod moderní technologie řemenů, strategie vývoje 
produktu a inovativních postupů navrhování společnosti Gates.  Aby společnost Gates splnila dnešní i 

budoucí požadavky zákazníků, investuje neustále do kvality, výzkumu a vývoje.
Jako dodavatel výrobcům strojů z celé Evropy nabízí společnost Gates originální díly 

pro výměnu zemědělských řemenů.
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Zemědělské řemeny nejvyšší kvality garantují 
spolehlivost – dokonce i za nejnáročnějších podmínek
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Vhodné pro náročné
Společnost Gates nabízí na trhu s náhradními díly vysoce kvalitní 
řadu náhradních řemenů pro provoz převodů za těžkých podmínek.  
Tyto řemeny jsou vyvinuty speciálně pro pohony zemědělských 
strojů v náročných podmínkách.

Pomocí inovativních návrhů výrobků a progresivního 
technického know-how zajišťuje společnost Gates řešení 
pro dnešní náročné požadavky strojních pohonů.
Díky přímé spolupráci s předními světovými zemědělskými 
prvovýrobci společnost Gates neustále dynamicky inovuje.  

Je stále o krok napřed, rozvíjí se a předvídá, jaké budou 
požadavky trhu s náhradními díly.  OEM výrobci z celé 
Evropy se spoléhají na inovace a vynikající technické 
zázemí společnosti Gates, která jim dodává převody, 
na které se mohou spolehnout.

VYSOKÝ VÝKON, KVALITA, SPOLEHLIVOST ... SE SPOLEČNOSTÍ GATES
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Zemědělské řemeny pracují za nejtěžších možných 
podmínek.  Kombajny pracují venku, za neustálého 
slunečního světla a velmi vysokých teplot.  Navíc jsou 
řemeny vystaveny prachu, špíně, kamínkům a jiným 
předmětům, které se mohou dostat mezi řemen a 
řemenici.

Z těchto důvodů by měly být používány pouze 
řemeny určené speciálně pro použití v zemědělství 
a odolávající těmto tvrdým podmínkám.  Řemeny 
jsou masivní a zesílené, složené z materiálů, které 
jsou velmi fl exibilní i odolné, např. aramidová nebo 
polyesterová pružná vlákna, zvláštní elastomerické 
směsi nebo vysoce odolná krycí vrstva.

Originální kvalita
Společnost Gates si je vědoma požadavků zemědělských strojů a 
nabízí speciálně konstruovaný program zemědělských řemenů, 
kompletní řadu náhradních zemědělských řemenů, pokrývající 
množství použití.  Tento program zajišťuje bezproblémový a 
dlouhodobý servis v nejnáročnějších pracovních podmínkách 
zemědělských strojů.  Tyto výrobky jsou vyrobeny v originální 
kvalitě a nabízejí prvotřídní výkon.

URČENY PRO ZEMĚDĚLSKÉ POHONY V TĚŽKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 



Výrobce si v případě nezbytnosti vyhrazuje právo na drobné změny. © Gates Corporation 2007 Vytištěno v Belgii - 02/07.

Váš distributor:

Společnost Gates nabízí širokou řadu zemědělských 
řemenů pro trh s náhradními díly.  V katalogu 
zemědělských řemenů společnosti Gates (viz 
E2/20142) naleznete více než 7 000 položek 
náhradních dílů velkého množství originálních 

řemenů pro kombajny, 
dále preventivní opatření 
pro údržbu a průvodce 
odstraňováním potíží.

VYSOCE KVALITNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŘEMENY SPOLEČNOSTÍ GATES 

Konstrukční vlastností
K dispozici jsou zemědělské řemeny jako obalované násobné klínové řemeny 
s konkávními bočními stěnami a dvojnásobnou vrstvou tkaniny Flex Weave® a 
vroubkované řezané klínové řemeny se speciálním tvarem vrubu.  Tyto řemeny 
se vyznačují jednou nebo více následujícími vlastnostmi:

• výjimečně pružná (speciální aramidová nebo polyesterová) vlákna 
odolávající plastickému prodloužení;

• progresivní chemické zpracování pružných vláken zajišťující vylepšené 
propojení;

• vícevrstvý, elastomerický výrobní postup s orientovanými vlákny pod 
tažnou vrstvou kordů vedoucí k větší podpoře kordů.

Všechny výše uvedené body zaručují, že kombajn nebude během 
sezóny čelit poruchám, protože řemeny pracují spolehlivě a nabízejí 
nejvyšší výkon a dlouhotrvající a bezproblémovou životnost.

Máte-li jakékoli další dotazy, obraťte se na zemědělského distributora společnosti Gates nebo obchodního 
zástupce společnosti Gates.  Zcela určitě vám nabídne uspokojivé řešení.

Stručně řečeno - s řemeny společnosti Gates 
pro těžké provozní podmínky nebude kombajn 
čelit během sezóny poruchám a vyhnete se tak 
drahým ztrátám z odstavení.


