
 TECHNICKÉ PARAMETRY 

Tkané bezazbestové brzdové pásy 

Informace o výrobku 

Tkané brzdové pásy: jsou vyrobeny z vícevrstvé tkaniny, vyrobené 

ze směsi vláken, které mají třecí vlastnosti fixované tepelně 

odolnými polymery. 
Použití 

Především pro zpomalení a zastavení pohybu nebo přenos výkonu, zejména u  strojů s velkým výkonem, 

jako jsou bagry, rotační stroje, lodní motory,  kotvy, loďě, přístavní jeřáby, zvedací stavební stroje, výtahy, 

kolesová rýpadla, stroje pro zemědělství a lesnictví atd. Jejich hlavní použití je v uhelném průmyslu, těžbě 

cementu, průmyslu, stavbách lodí, v námořní dopravě atd. 

Výhody 

Brzdový pás je navržen tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz brzdových jednotek na vysoce výkonných 

strojích. Každý prvek přispívá k dosažení tohoto cíle Například složení vláken zajištuje trvalý koeficient 

tření a “měkké” zastavení. Měděný drát přispívá k lepšímu odvodu tepla z kontaktní zóny tření. Struktura 

vícevrstvé tkániny zajištuje vysokou pevnost, pružnost a odolnost proti roztržení během provozu. Toto je 

jedna z hlavních výhod brzdových pásů. Pásy jsou impregnovány speciálním, tepelně odolným 

materiálem, díky kterému je zachována pružnost výrobku, což je důležitý aspekt pro lehkou montáž.  

Technické parametry: 
Provozní teplota: max.     200°C 

Absorpce vody po dobu 24 hodin:   <3,5% 

Absorpce oleje po 24 hodinách:   <2% 

Součinitel tření pro litiny:     0,30 min při 200°C 

Lineární smrštění po dobu 2 hodin:  max. 0,20 mm/2h Standardní 

Rozměry:        šíře 20 - 250mm 

tloušťka:        5-22 mm  délka:     5 m 

Dle přání:        až 10 m 

Tvrdost podle Brinella:    10-14 

Zkušební metoda pro lineární stlačení: 

Drsnost litinového tělesa - >5, měrný tlak na vzorku 2,7 daN/cm2, lineární rychlost - 7-7,5 m/s, teplota 

kontaktního povrchu 100 -135°C 

Kvalita 

Celý proces výroby probíhá pod přísnou kontrolou, podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

Dopad na lidské zdraví  

Není zaznamenáno. 

 
Czech Republic, Tuchorazská 1433/17, Cesky Brod 282 01, Tel.: 00420 321 622 657,  
Mobile: 00420 774 164 120, E-mail: office@avko.eu; Web: www.avko.eu  ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 


