
CONTI®V FO PIONEER
Na bezpečné straně s druhou generací.
Be on the safe side with the second generation.
První klínový řemen pro nejvyšší výkony se sníženým obsahem PAU / First PAH-reduced heavy-duty V-belt
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ContiTech Antriebssysteme GmbH 

30165 Hannover

Phone: +49 (0)511 938-71 

industrie.as@ptg.contitech.de

, bezúdržbový
,  nízký    obsah   PAU

kategorie 2 podle AfPS-GS-2014-01-PAK

, o 5,5 % vyšší výkon
, vyšší teplotní odolnost od –40 °C do +130 °C
, vyšší životnost díky složení odolnějšímu

, maintenance-free
,  low in PAHs 

category 2 according to AfPS-GS-2014-01-PAK 
, power increased by 5.5 %
,  improved temperature resistance 

from –40 °C to +130 °C
,  enhanced durability 

thanks to more abrasion-resistant compound 

Vrchní tkanina z bavlny Cotton cover fabric

Polyesterová tažná vlákna Polyester tension member

Spodní část řemenu z EPDM EPDM bottom section

Profil / Profile Rozsahy délek / Length range

úzký / narrow

XPZ / 3VX  R 512 – 3550 mm

XPA  R 590 – 4500 mm

XPB / 5VX  R 1000 – 5000 mm

XPC  R 1900 – 5000 mm

Úzké klínové řemeny řezané pro nejvyšší výkony podle DIN 7753 s vysokou 
příčnou tuhostí pro trvalý a spolehlivý přenos vysokých výkonů s nízkou hlučností.

Transversely stiff raw-edge heavy-duty V-belt to DIN 7753 for powerful,
sustained power transmission with enhanced running smoothness.

Nové měřítko pro 
klínové řemeny s 
nejvyšším výkonem.

The benchmark  
for raw-edge V-belts.
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proti otěru

utorizovaný distributor: 
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