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Nu-T-Link

Oranje Schakelriemen met klassiek profiel

Indien voor een machine een groter overbrengings vermogen noodzakelijk is dan met een klassieke
neopreen V-riem kan worden gerealiseerd of indien de omgevings factoren van dien aard zijn  
dat een neopreen V-riem daarin heel moeilijk, voor langere tijd, goed  kan functioneren is de 
Nu-T-Link een ideale probleemoplosser.
De NU-T-Link V-riem is samengesteld uit schakels die onderling verbonden worden door middel 
van een metalen T- vormige pen die met behulp van een speciaal daarvoor ontwikkeld stukje
gereedschap kan worden verwijderd of gemonteerd.
Nu-T-Link wordt vervaardigd uit een composiet Polyester/Polyuerethaan materiaal dat bestand
is tegen zware schokbelastingen, temperaturen kan verdragen van -40 tot +116°C, zeer goed bestand
is tegen schurende materialen, en een hoge weerstand biedt aan water, stoom, olie en vele chemische
stoffen.
Een NU-T-Link riem kan in korte tijd worden gemonteerd. Vanwege de geschakelde structuur is een riem
of set riemen eenvoudig op de juiste lengte samen te stellen die zonder de aandrijving te demonteren
op de aandrijving kunnen worden geplaatst ook al is die moeilijk toegangkelijk. 
De aandrijving uitgevoerd met met deze riem behoeven een minimum aan onderhoud. De kwaliteit
van de gebruikte materialen staan voor lange tijd borg voor een minimum aan rek. Toch zal naspannen na
3000 uur noodzakelijk zijn om slip te voorkomen.
Nu-T-Link voldoet niet aan de anti-statische vereisten zoals beschreven in de ATEX-richtlijn. 

Nu-T-Link wordt standaard geleverd op rollen van 20 meter. 
Het is ook mogelijk het gewenste aantal meters te bestellen die u nodig heeft, toeslag per meter
is in dat geval 10% van de geldende bruto prijs.

Kenmerken en Afmetingen

Profiel afmeting min. schijf diameter
B x H (mm) mm

Z 10x6 45
A 13x8 80
B 17x11 125
C 22x14 200

NU-T-Link schakel V-riem

NU-T-Link Tool
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