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Pasy profilowe NSW 

 

• Szybki montaŜ bez konieczności 

demontaŜu części maszyny 

• Łatwe w podłączaniu, wygodne 

urządzenie termozgrzewające NSW 

• Wysoka odporność na ścieranie 

gwarantuje długą Ŝywotność 

 

• Odporne na działanie oleju, 

smarów i większość substancji 

chemicznych 

• Odporne na kurz, zanieczyszczenia 
i wilgoć 

Dostępne w postaci rolek do oszczędnego 

uŜytku wewnętrznego. 

Szybka instalacja na miejscu dzięki łatwemu 

w obsłudze urządzeniu termozgrzewającemu. 

Minimalny czas przestoju ze względu na brak 

konieczności demontaŜu. 

Materiał odporny na ścieranie zapewnia 

długą Ŝywotność pasa. 

Zastosowania: 

• Obrabiarki do drewna 

• Przenośniki do dachówek 

• Systemy do obróbki wyrobów 

kamionkowych 

• Systemy transportowe do szkła 

• Systemy transportowe do puszek 

 

• Maszyny pakujące 

• Przenośniki wałkowe 

• Maszyny włókiennicze 

• Przenośniki korytowe 

do gastronomii 

Pasy profilowe z poliuretanu termoplastycznego i elastomeru poliestrowego firmy 

NSW są produkowane w oparciu o wysokie normy jakości, które gwarantują 

oszczędną eksploatację przez długi czas. 

NSW oferuje szeroką gamę profili odpowiednią do wielu zastosowań systemów 

transportowych. 

NSW (Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG) produkuje od ponad 

dwóch dekad pasy profilowe termozgrzewalne do zastosowań transportowych na 

całym świecie. 
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  PUW 

Elastomer poliuretanowy termozgrzewalny 
Twardość w skali Shore’a 85 A / 32 D 

.
 

Twardość w skali Shore’a 87 A / 34 D 

PW 
Elastomer poliestrowy 
termozgrzewalny 

Twardość w skali 
Shore’a 92 A / 40 D 

PH 
Elastomer 
poliestrowy 
termozgrzewalny 
Twardość w skali 
Shore’a 55 D 

Standardowy pas klinowy (DIN 2215), 
rozmiary: 8 - 10 - 13 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25 - 32 mm 

Strona 4  Strona 5 Strona 6 

Standardowy pas klinowy wzmocniony 

(DIN 2215), 13 - 17 - 22 mm 
Strona 4 

 
Strona 5 

 

Standardowy pas klinowy uzębiony ze zbrojeniem 

(specyfikacja NSW), rozmiary: 13 - 17 mm 

  
Strona 6  

Standardowy pas klinowy (DIN 2215), z warstwą 

supergrip z / bez zbrojenia, rozmiary: 10 - 13 - 17 - 22 

mm 
Strona 7 

 

Strona 7 

 

Pas okrągły (specyfikacja NSW), 

rozmiary: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6.3 - 7 - 8 - 9 - 9.5 - 10 - 12 
- 12.5 - 15 - 18 - 20 mm 

 
Strona 8 Strona 9 Strona 10 

Pas okrągły wzmocniony (specyfikacja 

NSW), rozmiary: 8 - 9.5 - 10 - 12 - 15 mm 

 
Strona 9 Strona 10 Strona 11 

Pas płaski (specyfikacja NSW), 

dostępne w szerokościach od 10 do 

100 mm 

   
Strona 11 

Pas klinowy grzbietowy, kształt 1 (specyfikacja 

NSW), rozmiary: 13 - 17 - 20 - 22 mm 

  
Strona 12 

 

Pas klinowy grzbietowy, kształt 2. 

(specyfikacja NSW), rozmiary: 13 - 17 - 20 - 

22 mm 

  
Strona 12 

 

Pas klinowy grzbietowy, kształt 1 (specyfikacja 

NSW), ze zbrojeniem, rozmiary: 17 - 22 mm 

  
Strona 12 

 

Pas klinowy grzbietowy, kształt 2 (specyfikacja 

NSW), ze zbrojeniem, rozmiary: 17 - 22 mm 

 
Strona 12 

  

Pas kształt T (specyfikacja NSW), szerokość do 50 mm 

  
Strona 12 

 

Pas klinowy podwójny (specyfikacja 

NSW), rozmiary: 13 x 10 - 17 x 14 - 

22 x 17 mm 

  
Strona 13 

 

Pas klinowy równoległy (specyfikacja NSW), 

rozmiary: 12 x 6 x 4 - 21 x 8 x 8.5 - 25 x 8 x 10.5 
- 30 x 8 x 13 - 15 x 8 x 5.5 mm 

  
Strona 13 

 

Pasy profilowe NSW 

Opis produktu 

Specjalne rozmiary / parametry dostępne na Ŝyczenie. 
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Technologia łączenia 
Uniwersalny zacisk zgrzewający 

 

Pasy profilowe NSW łączy się najlepiej przy uŜyciu 

uniwersalnego zacisku zgrzewającego NSW. 

Kompletny zestaw składa się z: 

• Zacisku zgrzewającego 

• Kolby lutowniczej 

• Końcówki zgrzewającej pokrytej teflonem 

• NoŜyc 

W celu uzyskania optymalnych efektów końcowych 

naleŜy ostroŜnie docisnąć równocześnie oba końce 

pasa. 

Wywierany nacisk nie powinien doprowadzić do 

wyciśnięcia roztopionego tworzywa sztucznego z 

połączenia. 

Kolba lutownicza z 

końcówką zgrzewającą 

pokrytą teflonem 

NoŜyce Zacisk zgrzewający 

Uniwersalne zaciski zgrzewające NSW nadają się do termozgrzewania: 

• Pasów klinowych o profilach od 8 do 32 mm 

• Pasów okrągłych o średnicach od 2 do 20 mm 

• Pasów klinowych grzbietowych o profilach od 13 do 22 mm 

• Pasów rozrządu 

• Pasów klinowych podwójnych 

• Pasów klinowych równoległych 

• Pasów płaskich 

 

 

Do termozgrzewania pasów płaskich dostępny jest w tej samej cenie specjalny 

zacisk zgrzewający do pasów płaskich. 

Instrukcje na temat termozgrzewania są dołączane do wszystkich przesyłek. 

Pasy profilowe z elastomeru termoplastycznego NSW mogą być łatwo zgrzewane 

ze sobą poprzez łączenie czołowe. Pozwala to na łączenie pasów na miejscu bez 

konieczności demontaŜu urządzenia. Pasy mogą być łączone w szybki sposób 

oraz w dowolnej długości. 

Tworzywo sztuczne po obu końcach pasa jest całkowicie roztapiane i łączone w 

trakcie procesu zgrzewania. W ten sposób zachowywane są wartości 

wytrzymałości na rozciąganie podane w tabelach. 
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Technologia łączenia 

Narzędzia do połączeń splatanych i pętlowych 

 

PowyŜsze narzędzia słuŜące do wykonywania połączeń 
splatanych i pętlowych nadają się do: 

• Pasów klinowych 13 - 17 - 22 mm 

• Pasów okrągłych 8 - 9. 5 - 10 - 12 - 15 mm 

Szczegółowe instrukcje na temat łączenia pasów są dołączane 
do wszystkich przesyłek. 

Oprzyrządowanie do łączenia pasów 

profilowych NSW z cięgnami: 

•Narzędzie ściągające z przyrządem 
pomiarowym 

•Szczypce do zdejmowania powłoki z 

tworzywa sztucznego 

•Szczypce do zaciskania zacisków na 

zbrojeniu stalowym 

•Narzędzie zgrzewające do 

termozgrzewania pasów profilowych 

Szczypce Szczypce do 
zaciskania 

Narzędzie 
zgrzewające 

Narzędzie ściągające 

Do łączenia termoplastycznych pasów profilowych z poliestru NSW wzmocnionych 

kevlarem lub stalą wymagane są specjalne narzędzia. Klient moŜe dzięki temu 

instalować pasy dowolnej długości na miejscu lub bezpośrednio w swoim zakładzie 

produkcyjnym w niezawodny sposób oraz z zachowaniem wysokiego poziomu 

jakości. 
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Technologia łączenia 
Łączenie splatane 

 

Za pomocą połączeń splatanych moŜna łączyć następujące pasy profilowe 

NSW ze zbrojeniem z poliestru lub kevlaru
®
: 

• Pasy okrągłe 8 - 9. 5 - 10 - 12 - 15 mm 

• Pasy klinowe 13 - 17 - 22 mm 

Szczegółowe instrukcje na temat łączenia pasów są dołączane do 
wszystkich przesyłek. 

Łączenie splatane pasów profilowych 

NSW z cięgnami z poliestru lub kevlaru®. 

Wymagane narzędzia: 

•Narzędzie zgrzewające 

•Narzędzie ściągające 

•Szczypce 

ok. 40 mm 

ok. 100 mm 

Ściągnięte cięgno Zgrzewany pas Węzeł 

Termoplastyczne pasy profilowe NSW wysokiej jakości ze zbrojeniem z poliestru 

lub kevlaru ® moŜna łączyć w prosty sposób na miejscu lub poza siedzibą 

klienta. Pasy są pocięte na odcinki dłuŜsze o 160 mm od wymaganej długości. 

Cięgna są ściągane i przygotowywane do łączenia splatanego przy pomocy 

narzędzia ściągającego i szczypiec. Końcówki ścięgien są związywane ze sobą. 

Następnie pas umieszczany jest w narzędziu zgrzewającym i poddawany 

termozgrzewaniu z materiałem zgrzewającym: elastomerem poliuretanowym lub 

elastomerem poliestrowym. 



 19

   

 

Technologia łączenia 

Łączenie pętlowe 

 

Łączenie pętlowe pasów okrągłych z 

cięgnami wzmocnionymi stalą. 

Wymagane narzędzia: 

•Blok zgrzewający 

•Narzędzie ściągające 

•Szczypce 

•Szczypce do zaciskania 

•Metalowe końcówki 

ok. 40 mm 

ok. 100 mm 

Ściągnięte cięgno 

stalowe 

Metalowe 
końcówki 

Zgrzewany pas Splot 

Za pomocą łączenia pętlowego moŜna łączyć następujące pasy okrągłe 
wzmocnione stalą: 

• Pasy okrągłe wzmocnione 8 - 9. 5 - 10 - 12 - 12 mm 

Szczegółowe instrukcje na temat łączenia pasów są dołączane do wszystkich 
przesyłek. 

Pasy okrągłe z cięgnami wzmocnionymi stalą mogą być łączone w łatwy sposób na 

miejscu lub poza siedzibą klienta przy pomocy połączenia pętlowego, aby zapewnić 
wysoce niezawodne przenoszenie siły. Pasy powinny być pocięte na odcinki dłuŜsze 

o 160 mm od wymaganej długości. Cięgna są ściągane i przygotowywane do 

termozgrzewania przy pomocy narzędzia ściągającego i szczypiec. Po załoŜeniu 

metalowych zacisków na kaŜdym końcu, cięgna stalowe są wiązane ze sobą. 

Końcówki cięgien są zabezpieczone za pomocą zacisków. Pas jest umieszczany w 

narzędziu zgrzewającym i poddawany termozgrzewaniu z materiałem 

zgrzewającym: elastomerem poliuretanowym lub elastomerem poliestrowym. 
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Pasy zębate SECA® 

• Przycinane na długość 

Pasy zębate SECA® 
• Łączone palcowo 

Pasy rozrządu o bardzo duŜej 

sprawności SECAflex® 

• Produkowane w postaci rękawów zamkniętych 
(bez końca) 

Pasy zębate NSW 

Pozostałe produkty do zastosowań transportowych NSW 

 

Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG 

Wyroby z tworzyw sztucznych i przyjazne dla 

środowiska 

Skrytka pocztowa 14 64 
.
 D-26944 Nordenham 

Telefon: +49 (0)4731 82 1210 /1294 
Faks: +49 (0)4731 82 1528 
e-mail: nsw@corning.com 

www.nsw.com 

SECA® i SECAflex® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Norddeutsche 

Seekabelwerke GmbH & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeŜone. Niniejsze informacje oparte 

są na posiadanym przez nas aktualnym stanie wiedzy i mają na celu zapewnienie ogólnych 

wytycznych na temat naszych produktów i ich zastosowań. Nie naleŜy zatem rozumieć ich 

jako zapewnienie konkretnych właściwości opisanych produktów lub ich przydatności do 

poszczególnych zastosowań. Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy technicznej. 


