
CONTI® SYNCHROFORCE CXP & CXA 
Řemeny se sníženým obsahem PAU 
udávající trend pro budoucnost.  
The trendsetters with less PAH.

ContiTech
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Power Transmission Group 
ContiTech Antriebssysteme GmbH
30165 Hannover · Phone: +49 (0)511 938-71 
industrie.as@ptg.contitech.de

, Snížený obsah PAU 
 (Polycyklické Aromatické Uhlovodíky)

, Zvláště vhodné pro použití u přístrojů pro domácí
     použití, zařízení přípravy a rozvodu vzduchu
, Standardní ve všech rozměrech a profilech

, PAH-reduced 
, Especially suitable for use in household 

  appliances and air supply systems
, Standard for any size

Power Transmission Group

CONTI® SYNCHROFORCE CXP & CXA
Nové ozubené řemeny pro bezpečné a bezproblémové použití.
The new power transmission belts for trouble-free operation.

Příspěvek pro budoucnost, 
lepší život a životní prostředí.

Giving you that good feeling 
of being prepared for the 
future.

Profily / Profile

HTD STD CTD

CXP: 3M | 5M | 8M | 14M CXP: S8M

CXA: 8M | 14M CXA: S8M CXA: C8M

STD GTR HPPD

Zuby ze synthetické pryže Synthetic rubber teeth

Hřbet řemenu ze synthetické pryže Synthetic rubber backing

Glass cord tension member (CXP)Skelná tažná vlákna (CXP) 
Aramidová tažná vlákna (CXA) Aramide tension member (CXA)

Tkanina z polyamidu Polyamide fabric 

SYNCHROFORCE CXP SYNCHROFORCE CXA

Vlastnosti:

R 	PAU kategorie 2 podle „2014 AfPS GS:01 PAK“
R 	Teplotní                  odolnost

podle aplikace –20 °C až +100 °C
R	Elektrická vodivost dle ISO 9563
R  Podmíněná odolnost vůči oleji
R	Odolnost proti ozónu a stárnutí
R Odolnost pro použití v tropické prostředí
R Vhodné pro použtí s obousměrným ohybem /
  převody s vnějšími napínacími kladkami
R bez nutnosti údržby

Properties:

R 	PAH category 2 acc. to “2014 AfPS GS:01 PAK”
R	 Temperature range, depending on

application, from –20°C to +100°C
R	Electrically conductive to ISO 9563
R	Conditionally resistant to oil
R	Ozone- and aging-resistant
R	Suitable for tropical climates
R	Suitable for reverse flexing/

reverse tensioning idlers
R	Maintenance-free

utorizovaný distributor: 

TYMA CZ, s.r.o. 
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