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Texrope STB Tandriemen

Synchrone riem met Trapezoïdaal STB Profiel

De Texrope STB synchrone riem met trapezoïdaal profiel garandeert een positieve en slipvrije aandrijving doordat
de riem perfect ingrijpt 
De STB tandriem is van de eerste generatie tandriemen, die daarna zijn opgevolgd door een geluidsarmer en  
sterker product, met mogelijkheid tot grotere vermogensoverdracht bij compactere bouw, de HTD tandriemen. 
Toch zijn er nog vele industriele aandrijvingen in de vervangingsmarkt die uitgerust zijn met dit STB profiel, zoals
werktuigmachines in geautomatiseerde productieprocessen en drukpersen.
De voordelen van aandrijvingen met STB tandriemen als vervanger voor V-riemaandrijvingen en kettingaandrijvingen 
waren destijds al snel duidelijk. Het lichte gewicht van de riem, het juiste gebruik van niet terug lopende spanning,
waardoor het na- spannen van V-riemen tot het verleden behoorde, de afwezigheid van smeermiddelen zoals bij
ketting aandrijvingen en bovendien een lager geluidsniveau lieten een vereenvoudiging toe van bestaande concepten.
Investerings en onderhoudskosten werden drastisch beperkt. 
Het enige nadeel t.o.v. V-riemaandrijvingen was het toegenomen geluidsniveau ten gevolge van het hoekige STB
profiel, reden waarom ontwikkeling van het veel stillere HTD profiel. Dat was zeker het geval in de toepassing ter
vervanging van de V-riem aandrijvingen op LuchtBehandelingsKasten, het STB profiel produceerde in vergelijk met een
V-riemaandrijving zoveel geluid dat dit hinderlijk door klonk in de metalen kanalen, die bovendien fungeerden als 
klankast waardoor dit zelfs versterkt werd en als hinderlijk ervaren binnen deze toepassing door de gebruikers.

Constructie en eigenschappen
* Deze synchrone riem met gestandaardiseerde trapezoïdale vertanding is beschikbaar in XL-, L-, H-, en XH profielen.
* De rekvrije trekkoorden bieden een grote trekkracht en dito vermogensoverdracht.
* De flexibele rubberen bovenkant beschermt de trekkoorden.
* De nauwkeurig gevormde tanden zorgen ervoor dat de riem perfect ingrijpt op de schijfvertanding.
* De slijtvaste onderkant beschermt de tanden die voortdurend de schijf raken.
* De bekleding reduceert het geluidsniveau.
* De riem is bestand tegen de meest gebruikte olieën en temperaturen tussen -25°C en + 100°C.
* Het ingrijpen van de tanden sluit riemslip uit, voorkomt snelheidsvariaties en verzekert een perfecte synchronisatie 
en een positieve aandrijving.
* Voldoet aan de ISO norm 5296.

Toepassingen
De Texrope STB tandriemen staan voor een slipvrije aandrijving en kunnen een ruim gamma vermogens overbrengen.
Een compacte, efficiente en betrouwbare aandrijving wordt, binnen het over te brengen vermogens gamma goed mogelijk.
Voornamelijk voor de vervangingsmarkt ter uitwisseling van bestaande aandrijvingen met STB profiel tandriemen.
Deze komen voor op electrisch handgereedschap, werktuigmachines in geautomatiseerde productieprocessen en
drukpersen.

Kenmerken
Texrope STB Tandriemen 
Profiel Tand Steek Tandhoogte Nom. Hoogte gewicht min. schijf diameter

mm mm mm (g/m/1mm br.) in aant. Tanden 
XL 5,080 1,27 2,3 2,4 10
L 9,525 1,91 3,5 3,2 10
H 12,70 2,29 4,0 3,9 14
XH 22,225 6,35 11,4 11,3 18

Standaard breedtes
Code mm XL L H XH
025 6,4 x 
037 9,5 x 
050 12,7 x
075 19,1 x x
100 25,4 x x
150 38,1 x
200 50,8 x  x 
300 76,2 x x
400 101,6 x
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Texrope LL STB Tandriem

Eindige Synchrone riem met Trapezoïdaal STB Profiel

De neopreen rubberen Texrope Long Length eindige synchrone riem is beschikbaar in 2 uitvoeringen:
Standaard, d.w.z. met Glasvezel Trekkoorden en
Metaal, d.w.z. met staaldraad trekkoorden met het woord "METAL" op de riem.

Texrope LL riemen worden recht afgesneden. De tanden die loodrecht op de zijkanten staan garanderen
een nauwkeurige positionering voor alle toepassingen met lineaire beweging.

Standaard LL eindige STB riemen

Code mm Profiel Profiel Profiel
 XL L H

025 6,4 x 
031 7,94 x 
037 9,5 x x
050 12,7 x x x
075 19,1 x x
100 25,4 x x
150 38,1 x
200 50,8 x
300 76,2 x
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Texrope DF STB Tandriemen

Dubbelzijdige Synchrone riem met Trapezoïdaal STB Profiel

De Texrope dubbelzijdige sychrone riem met STB-profiel is ontwordpen voor aandrijvingen waarbij de assen
in tegengestelde richting draaien zoals dat bij een serpentine aandrijving het geval is. 
Deze riemen zijn daar uitstekend geschikt voor en dankzij de perfecte symetrie kan deze riem het vermogen
langs beide kanten overbrengen.

Kenmerken
Texrope STB Tandriemen 

Profiel Tand Steek Tandhoogte Nom. Hoogte gewicht Materiaal dikte min. schijf diameter
mm mm mm (g/1mm br.) tussen de Tanden mm in aant. Tanden 

XL 5,080 1,27 3,0 1,9 0,5 10
L 9,525 1,91 4,5 3,2 0,8 10
H 12,70 2,29 5,8 4,6 1,4 14

Standaard breedtes

Code mm XL L H
    

025 6,4 x 
037 9,5 x 
050 12,7 x
075 19,1 x x
100 25,4 x x
150 38,1 x
200 50,8 x
300 76,2 x
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