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ZRK P³askie pasy zêbate 

Optibelt - profile p³askich pasów zêbatych i kó³

Budowa

Wybór profilu

1. Grzbiet: odporna na zu¿ycie mieszanka 
    gumowo polichloroprenowa

2. Kord: ma³o rozci¹gliwe w³ókno szklane

3. Rdzeñ zêba: odporna na œcinanie
    mieszanka gumowo polichloroprenowa

4. Tkanina: odporny na œcinanie poliamid

Optibelt ZRK jest specjaln¹, now¹ konstrukcj¹ polecan¹ dla napêdów wa³ów rozrz¹du w silnikach

pojazdów mechanicznych.

Profile i konstrukcje

tych wysokowydajnych pasów

zosta³y perfekcyjnie opracowane

- co do najdrobniejszego

szczegó³u.

l wysoki wspó³czynnik sprawnoœci;

l bezpoœlizgowe przenoszenie energii;

l maksymalna trwa³oœæ;

l bardzo wysoka odpornoœæ na œcieranie;

l bezobs³ugowe u¿ytkowanie;

l niezwyk³a odpornoœæ na dzia³anie niskich

    i wysokich temperatur oraz oleju;

l wyj¹tkowa odpornoœæ na rozci¹ganie.
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Przy ka¿dym
przegl¹dzie
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Czêstotliwoœæ wymiany

System naprê¿aj¹cy
Stan pasa

Kr¹¿ki zwrotne
Kr¹¿ki naprê¿aj¹ce
Obce cia³a

Ko³a zêbate
Agregaty
Obce cia³a
Odchylenie kó³

Ko³a zêbate
Agregaty
Obce cia³a
Odchylenie kó³

Odchylenie kó³
Tarcza obrze¿nikowa

Nieszczelnoœæ 

elementów systemu

Naprê¿enie
Agregaty
Odchylenie kó³
Kr¹¿ki zwrotne 
i naprê¿aj¹ce

Naprê¿enie

Uszkodzenia grzbietu 
pasa

Zu¿ycie profilu pasa

Nad³amania/
Wyszczerbienia

Zu¿ycie krawêdzi

Zanieczyszczenie

Poziom ha³asu pracy

Dziêki optymalnie
dopasowanym do siebie
elementom Optibelt ZRK
maj¹ doskona³¹
wydajnoœæ i  niezwykle
du¿¹ trwa³oœæ.

Uszkodzone elementy systemu
1. Luz ³o¿yskowy.
2. Uszkodzona powierzchnia
    bie¿ni ³o¿yska tocznego.

Usuniêcie problemu
1. + 2. Wymieniæ kr¹¿ek zwrotny, 
           naprê¿aj¹cy i/lub  
           prowadz¹cy.

Zbyt g³oœna praca
1. Zbyt du¿e naprê¿enie: 
    pas „wyje”, „gwi¿d¿e”.
2. Zbyt ma³e naprê¿enie:
    pas uderza o pokrywê.

Usuniêcie problemu
1.+ 2. Ustawiæ prawid³owe  
          naprê¿enie.

Zêby i tkanina odrywaj¹ siê od 
korpusu pasa
1. Nieszczelnoœæ silnika lub w jego
    bliskoœci (np. wycieki oleju,   
    œrodków przeciw zamarzaniu etc.)

Usuniêcie problemu
1. Usun¹æ nieszczelnoœæ,
    wymieniæ pas.

Œcieranie boku zêba, pêkniêcia 
stopy zêba i œcinanie zêbów
1. Zbyt du¿e lub zbyt ma³e 
    naprê¿enie.
2. Dzia³anie cia³ obcych.
3. Zbyt mocno osadzone ko³a 
    p³askiego pasa zêbatego
    lub kr¹¿ka naprê¿aj¹cego.

Usuniêcie problemu
1. Wymieniæ pas, ustawiæ 
    prawid³owe naprê¿enie.
2. Usuniêcie obcych cia³, 
    sprawdzenie prawid³owej pozycji 
    obudowy, wymiana pasa.
3. Usuniêcie przyczyny
    (np. uszkodzonego ³o¿yska), 
    wymiana pasa.

Œcieranie krawêdzi
1. Nierównolegle ustawione osie; 
    pas trze o tarczê obrze¿nikow¹.
2. Osiowe przesuniêcie kó³: pas 
    zêbaty nie mo¿e pracowaæ
    w jeden p³aszczyŸnie.
3. Wada tarczy obrze¿nikowej.
4. Luz elementów.

Usuniêcie problemu
1. + 2. Skontrolowaæ napêd, 
           prawid³owo ustawiæ
           lub wymieniæ ko³a;
           wymieniæ pas.
3. + 4. Wymieniæ kr¹¿ki 
           zwrotne/naprê¿aj¹ce.

Uszkodzenia pasa po stronie 
zêbów
1. Obce cia³o na drodze pasa.
2. Uszkodzenie uzêbienia ko³a
    pasowego przez obce cia³o
    lub narzêdzia podczas monta¿u.
3. Uszkodzenie pasa przed 
    lub podczas monta¿u.

Usuniêcie problemu
1. Usun¹æ obce cia³o, wymieniæ 
    pas, zamocowaæ prawid³owo 
    obudowê.
2. Wymieniæ ko³o pasowe, 
    wymieniæ pas, zamontowaæ 
    go prawid³owo.
3. Wymieniæ pas i zamocowaæ 
    go prawid³owo.

Rysy na grzbiecie pasa
1. Zbyt wysoka lub zbyt niska 
    temperatura otoczenia.
2. Dzia³ania obcych mediów.
3. Ciê¿ka praca kr¹¿ka 
    grzbietowego.
4. Starzenie siê, zu¿ycie.

Usuniêcie problemu
1. Sprawdziæ przyczynê
    (np. wydajnoœæ ch³odzenia), 
    usun¹æ problem, wymieniæ pas.
2. Wymieniæ pas, sprawdziæ 
    prawid³owe zamocowanie 
    pokrywy.
3. Wymieniæ kr¹¿ek, wymieniæ pas.
4. Wymieniæ pas.

Zrywa siê p³aski pas zêbaty
1. Obce cia³o w napêdzie.
2. Dzia³anie obcych mediów.
3. Za wysokie naprê¿enie w³asne.
4. Z³amanie pasa przed
    ew. w trakcie monta¿u.

Usuniêcie problemu
1. Usun¹æ obce cia³o lub medium, 
    wymieniæ pas.
2. Wymieniæ pas, sprawdziæ 
    prawid³owe zamocowanie 
    os³ony.
3. Wymieniæ pas, ustawiæ 
    prawid³owe naprê¿enie.
4. Wymieniæ pas i prawid³owo 
    go zamocowaæ.

Œcieranie tkaniny w jarzmie 
przek³adni obiegowej
1. Zbyt du¿e naprê¿enie.
2. Zu¿yte ko³o p³askiego pasa 
    zêbatego.

Usuniêcie problemu
1. Wymieniæ pas, ustawiæ 
    prawid³owe naprê¿enie.
2. Wymieniæ ko³o pasowe, 
    wymieniæ pas.

Optymalne przenoszenie energii nawet po tysi¹cach godzin pracy
przy ekstremalnych obci¹¿eniach  tak wysokie wymagania
spe³niaj¹ p³askie pasy zêbate ZRK produkowane przez Optibelt.



1. Grzbiet: odporna na zu¿ycie mieszanka 
    polichloroprenowo-gumowa

2. Ciêgno: odporny na wyd³u¿enie kord poliestrowy.

3. Warstwa otuliny: mieszanka
    polichloroprenowo-gumowa o wysokim
    wspó³czynniku przywierania (folia).

4. Rdzeñ: mieszanka polichloroprenow -gumowa.

1
2
3
4

Profile:
PJ; PK; DPK

Wymiary:

  2 PK     od 786 -    905 mm

  3 PK     od 605 - 1.215 mm

  4 PK     od 605 - 1.520 mm

  5 PK     od 625 - 1.885 mm

  6 PK     od 698 - 2.535 mm

  7 PK     od 920 - 1.570 mm

  8 PK     od 900 - 2.585 mm

  9 PK  od 1.215 - 4.145 mm

10 PK  od 1.215 - 1.768 mm

11 PK  od 1.515 - 2.055 mm

12 PK  od 1.165 - 2.350 mm

  6 DPK od 1.188 - 1.853 mm

  7 DPK                  1.360 mm

Pozosta³e wymiary na zamówienie.

l du¿e prze³o¿enia

l wysoki wspó³czynnik przenoszenia energii

l minimalny poœlizg

l wysoka odpornoœæ na dzia³anie oleju

    i skrajnych temperatur

l wolne od wibracji; ciche

l bardzo odporne na obci¹¿enia

Konstrukcje nowych silników pozwalaj¹ 
na coraz efektywniejsz¹ oszczêdnoœæ miejsca.
Niewielkie œrednice kó³ oraz i ich niewielka gruboœæ
nie s¹ ju¿ teraz rzadkoœci¹. Pasy wielo¿ebrowe
Optibelt - niezwykle elastyczne, o bardzo trwa³ym
kszta³cie - dopasowuj¹ siê optymalnie do danej
geometrii napêdu.S¹ giêtkie i bez trudu odnajduj¹
swoj¹ drogê w labiryncie napêdu silnika.
Elastyczny pas wielo¿ebrowy pracuje bardzo cicho,
nadaje siê doskonale do sterowania zespo³em
urz¹dzeñ.

RBK Pasy wielo¿ebrowe 

Budowa



Naprê¿enie

Uszkodzenie grzbietu 

pasa

Zu¿ycie profilu ¿eber,
nad³amania,
wyszczerbienia

Zanieczyszczenie

Poziom ha³asu

System naprê¿ania

Budowa pasa

Kr¹¿ki grzbietowe/
Po³o¿enie kr¹¿ków 

grzbietowych/
Cia³a obce

Cia³a obce
Magazynowanie
Ko³a
Prostoliniowoœæ kó³
Starzenie siê

Nieszczelnoœci silnika 

lub w komorze silnika

Naprê¿enie
Prostoliniowoœæ kó³
Zanieczyszczenie

zapewniaj¹ optymalny napêd zespo³ów urz¹dzeñ pomocniczych w samochodach osobowych,
pojazdach u¿ytkowych i autobusach. T³umi¹c drgania przekazuj¹ odpowiednie obroty pr¹dnicy,
sprê¿arce klimatyzacji, pompie wspomagania uk³adu kierowniczego oraz turbosprê¿arce do³adowuj¹cej.

Zanieczyszczenie pasa
1. Nieszczelnoœæ silnika 
    lub w komorze silnika
    (np. wyciek oleju, œrodka przeciw
    zamarzaniu etc.)

Usuniêcie problemu
1. Zlikwidowaæ nieszczelnoœæ,
    wymieniæ pas.

Stwardnia³e, wypolerowane boki
1. Nieprawid³owe naprê¿enie
    pierwotne
2. Elementy pasa odpowiedzialne
    za wytrzyma³oœæ uszkodzone
    podczas nieprawid³owego
    monta¿u

Usuniêcie problemu
1. Wymieniæ pas, ustawiæ
    prawid³owe naprê¿enie pierwotne
2. Wymieniæ pas i prawid³owo
    zamontowaæ nowy.

Ha³as podczas pracy pasa
1. Za ma³e naprê¿enie
2. Przekroczony okres trwa³oœci

Usuniêcie problemu
1. Naprê¿yæ lub wymieniæ pas
2. Wymieniæ pas.

Pêkniêcie pasa po krótkim
czasie pracy
1. Elementy pasa odpowiedzialne 
    za wytrzyma³oœæ uszkodzone
    podczas nieprawid³owego
    monta¿u
2. Zbyt du¿e naprê¿enie

Usuniêcie problemu
1. Wymieniæ pas i prawid³owo 
    zamontowaæ nowy
2. Wymieniæ pas,
    ustawiæ prawid³owe naprê¿enie.

Nad³amania i wyszczerbienia
w podstawie/profilu
1. Za ma³e lub zbyt du¿e
    naprê¿enie pasa
2. Przekroczony okres trwa³oœci
3. Cia³a obce

Usuniêcie problemu
1.        Wymieniæ pas, ustawiæ
           prawid³owe naprê¿enie
2. + 3. Wymieniæ pas.

Nierównomierne zu¿ycie
profilu
1. Brak prostoliniowoœci kó³
2. Silne drgania pasa

Usuniêcie problemu
1. Skontrolowaæ napêd, ustawiæ
    prawid³owo ko³a, 
    lub je wymieniæ, wymieniæ pas
2. Sprawdziæ naprê¿enie,  
    odpowiednio naprê¿yæ
    lub wymieniæ pas.

Podczas ka¿dego
przegl¹du
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RBK Pasy wielo¿ebrowe 
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1 Tkanina pokrywaj¹ca

2 Odporny na rozci¹ganie kord poliestrowy

3 Mieszanka polichloroprenowo-gumowa
   o wysokim wspó³czynniku przywierania (folia)

4 Mieszanka polichloroprenowo-gumowa
   z poprzecznie u³o¿onymi w³óknami
   tkaninowymi

1 Tkanina pokrywaj¹ca

2 Mieszanka polichloroprenowo-gumowa
   z poprzecznie u³o¿onymi w³óknami tkaninowymi

3 Odporny na rozci¹ganie kord poliestrowy

4 Mieszanka polichloroprenowo-gumowa
   o wysokim wspó³czynniku przywierania (folia)

5 £¹cz¹cy kord tkaninowy

6 Mieszanka polichloroprenowo-gumowa
   z poprzecznie u³o¿onymi w³óknami tkaninowymi

Profile:
AVX 10; AVX 13

Profile specjalne:
AVX 11,2; AVX 11,5; AVX 11,9

Profile:
AVX 13; AVP 13

Profile specjalne:
AVX 10; AVP 10; AVX 15; AVX 17

* M=S nieograniczony zakres zastosowania

Odporne na rozci¹ganie pasy Marathon 1
charakteryzuj¹ siê doskona³ym naprê¿eniem.
To, oraz precyzja profilu gwarantuj¹ niski
poziom ha³asu podczas pracy w pr¹dnicach,
pompach wodnych lub sprê¿arkach klimatyzacji.
Optibelt Marathon 1 to wyj¹tkowa konstrukcja
stosowana w napêdach agregatów
pomocniczych w samochodach osobowych
i pojazdach u¿ytkowych.

Szlifowane precyzyjnie pasy 2 M=S
maj¹ nieograniczone zastosowanie
i s¹ odporne na najwy¿sze obci¹¿enia.
Charakteryzuj¹ je wysoka op³acalnoœæ
i optymalna niezawodnoœæ.
Bezobs³ugowe, wyj¹tkowo wytrzyma³e pasy
Optibelt Marathon 2 M=S nadaj¹ siê
do wszystkich pojazdów u¿ytkowych.

Pasy klinowe
z otwartymi brzegami
uzêbione kszta³towo 

BudowaBudowa 1
2
3
4
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Naprê¿enie

Zu¿ycie boków

Nad³amania/
Wyszczerbienia

Zanieczyszczenie

Poziom ha³asu 

System naprê¿ania

Budowa pasa

Prostoliniowoœæ kó³/
Magazynowanie kó³

Cia³a obce
Starzenie siê

Nieszczelnoœci
w silniku
lub komorze silnika

podczas pracy
Naprê¿enie
Prostoliniowoœæ kó³
Zanieczyszczenie

Wysoki poziom ha³asu podczas 
pracy pasa
1. Zbyt ma³e naprê¿enie
2. Przekroczony okres trwa³oœci

Usuniêcie problemu
1. Naprê¿yæ lub wymieniæ pas
2. Wymieniæ pas.

Pêkniêcia i wyszczerbienia
w podstawie/profilu
1. zbyt ma³e/du¿e naprê¿enie pasa
2. Przekroczony okres trwa³oœci
3. Cia³a obce

Usuniêcie problemu
1.        Wymieniæ pas,ustawiæ  
           prawid³owo naprê¿enie
2. + 3. Wymieniæ pas.

Pêkniêcie pasa
po krótkim czasie pracy
1. Odpowiedzialne za wytrzyma³oœæ
    elementy pasa uszkodzone
    podczas monta¿u
2. Zbyt du¿e naprê¿enie

Usuniêcie problemu
1. Wymieniæ pas, prawid³owo 
    zamontowaæ nowy
2. Wymieniæ pas, ustawiæ
    prawid³owe naprê¿enie.

Stwardnia³e, wypolerowane boki
(Zró¿nicowane naprê¿enia 
pasów w uk³adzie)
1. Brak prostoliniowoœci kó³
2. Elementy pasa odpowiedzialne
    za wytrzyma³oœæ uszkodzone 
    podczas monta¿u
3. Nieprawid³owy dobór pasów

Usuniêcie problemu
1. Skontrolowaæ napêd, ustawiæ
    prostoliniowo ko³a i zamontowaæ
    odpowiedni komplet pasów
2. Wymieniæ pasy i prawid³owo
    zamontowaæ nowe
3. Wymieniaæ zawsze kompletny
    zestaw pasów.

Zanieczyszczenie pasa
1. Nieszczelnoœæ w silniku 
    lub komorze silnika (np. wyciek 
    oleju lub œrodka przeciw   
    zamarzaniu etc.)

Usuniêcie problemu
1. Zlikwidowaæ nieszczelnoœæ,
    wymieniæ pas.

Silne zu¿ycie boków/
Wystrzêpione boki
1. Zbyt du¿y poœlizg
2. Brak prostoliniowoœci kó³
3. Wytarte rowki ko³a

Usuniêcie problemu
1. Wymieniæ pas,
    ustawiæ prawid³owe naprê¿enie
2. Skontrolowaæ napêd, ustawiæ
    prostoliniowo ko³a
    lub je wymieniæ
3. Ustawiæ prostoliniowo ko³a
    lub je wymieniæ, wymieniæ pas.

Ze wzglêdu
na bezobs³ugowoœæ
i wysok¹ wydajnoœæ
nale¿y regularnie
stosowaæ bardzo
ekonomiczne pasy
Marathon 1 i 2

Podczas ka¿dego
przegl¹du
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Nierównomierne zu¿ycie
profilu
1. Brak prostoliniowoœci kó³
2. Silne drgania pasa

Usuniêcie problemu
1. Skontrolowaæ napêd,
    ustawiæ ko³a prostoliniowo
    lub je wymieniæ, wymieniæ pas
2. Skontrolowaæ naprê¿enie,
    ew. naprê¿yæ lub wymieniæ pas.

Stwardnia³e, wypolerowane boki
1. Nieprawid³owe naprê¿enie
    pierwotne
2. Elementy pasa odpowiedzialne
    za wytrzyma³oœæ uszkodzone 
    podczas nieprawid³owego
    monta¿u

Usuniêcie problemu
1. Wymieniæ pas, ustawiæ 
    prawid³owe naprê¿enie
2. Wymieniæ pas, prawid³owo  
    zamontowaæ nowy.



Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Magazynowanie

Zestawy
naprawcze 

¡ Zawsze przestrzegaj zaleceñ producenta pojazdu
   dotycz¹cych monta¿u oraz BHP!
¡ Przy monta¿u stosuj profesjonalne narzêdzia! Pas
   napêdowy montuj bez
   u¿ycia nadmiernej si³y!
¡ Przy zak³adaniu pasa
   nie stosuj œrubokrêtów,
   metalowych prêtów itp.
¡ Elementy steruj¹ce
   nigdy nie powinny byæ
   poddawane dzia³aniu substancji ¿r¹cych.
   Pasy nie powinny byæ poddawane dzia³aniu oleju
   i podobnych substancji.
¡ Nale¿y czytelnie wype³niæ naklejkê do³¹czon¹
   do p³askiego pasa zêbatego i nakleiæ j¹ w komorze
   silnika w widocznym miejscu!
¡ W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia elementów
   uk³adu (np. kr¹¿ków naprê¿aj¹cych, zwrotnych
   lub prowadz¹cych) pozosta³e elementy musz¹
   zostaæ równie¿ wymienione.

Temperatura magazynowania p³askich
pasów zêbatych powinna wynosiæ
od + 15 °C do + 25 °C.
Aby zachowaæ ich jakoœæ równie¿ po d³ugim
okresie sk³adowania, w magazynie musi byæ
sucho. Odpowiednio magazynowane p³askie
pasy zêbate zachowuj¹ swoje w³aœciwoœci
przez wiele lat. Jednak w nieodpowiednich
warunkach lub na skutek niew³aœciwego
obchodzenia siê z nimi wiêkszoœæ wyrobów
gumowych zmienia swoje w³aœciwoœci
fizyczne. Zmiany te mog¹ zostaæ spowodo-
wane na przyk³ad na skutek dzia³ania
kwasów, ozonu, ekstremalnych temperatur,
œwiat³a, wilgoci lub rozpuszczalników.

Do chwili wykorzystania pasy
napêdowe powinny pozostaæ w oryginalnym
opakowaniu bez jakiegokolwiek naprê¿enia.
Jeœli pasy klinowe sk³adowane s¹ jeden
na drugim, wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ
300 mm. Zapobiegnie to ew. deformacjom.

UWAGA! 

Najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo kierowcy.
Nieprawid³owe naprê¿enie pierwotne
spowodowane uszkodzonymi kr¹¿kami
naprê¿aj¹cymi mo¿e uszkodziæ p³aski
pas zêbaty lub pas wielo¿ebrowy.
Dlatego nale¿y w porê wymieniaæ nie tylko
pas napêdowy ale równie¿ kr¹¿ki zwrotne,
naprê¿aj¹ce i prowadz¹ce. Jest to warunek
pozwalaj¹cy unikn¹æ kosztownych uszkodzeñ
silnika.

Bezpieczeñstwo zawsze na pierwszym miejscu!
W zale¿noœci od typu pojazdu zestawy naprawcze
Optibelt sk³adaj¹ siê z jednego lub dwóch
p³askich pasów zêbatych Optibelt ZRK lub pasów
wielo¿ebrowych Optibelt RBK oraz z jednego kr¹¿ka
                                                   naprê¿aj¹cego.
                                                   W niektórych
                                                   zestawach
                                                   znajduje siê tak¿e
                                                   kr¹¿ek zwrotny
                                                   oraz/lub
                                                   prowadz¹cy.

Optibelt Polska Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 11,  PL 41 - 303 D¹browa Górnicza 
tel. +48-32-260 11 75/76, +48-32 260 91 92 
fax. +48-32-260 42 08 
biuro@optibelt.net.pl  www.optibelt.com 
Spó³ka jest czêœci¹ grupy Arntz Optibelt
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