
Wskaźnik Continental do 
sprawdzenia naprężenia 

pasów klinowych



Dieses  MeBgerat  ist  verwendbar  fur:

Schmalkeilriemen
Profile:  XPZ/SPZ,  XPA/SPA/  XPB/
SPB, 19/-, XPC/SPC

Klassische Keilriemen
Profile: 10/Z, 13/ A, 17 / B, 20/- ,
22/C, 25/- , 32/0

Me8vorgang

1) MeBgerat mit Lasthaken H in Trum
mitte auflegen

2) Schleppzeiger S in Position bringen

3) Profilabhangige  PrUfkraft  nach
Skala Fe aufbringen. Oazu MeB gerat
rechtwinklig zum Trum ziehen.

4) An Skala te des Schleppzeigers
EindrUcktiefe ablesen.

5) Vorspannung  gegebenenfalls
korri gieren bis errechnete
EindrUcktiefe te erreicht ist.

This tension gauge is designed for use
with:

Narrow-Section Wrapped  V-Belts
Sections:  XPZ/SPZ,  XPA/SPA/XPB/
SPB, 19/-, XPC/SPC

Classical-Section  V-Belts  Sections:
10/Z,  13/A,  17/8,  20/-,  22/C,   25/-,
32/0

Measuring  procedure

1) Place the tension gauge with load
hook H in the middle of the free span.

2) Move the sag indicator  S into
position.

3) Apply section-related test force in
accordance with scale Fe. In doing this
pull the tension gauge at right angles to
the free span.

4) Read off the deflection on the
scale te of the sag indicator.

5) lf necessary retension the bełt until
the calculated deflection  te has  been
attained.

Cet appareil de mesure peut tre utilise
pour les:

Courroies  trapezo"idales  etroites,
sections:  XPZ/SPZ,  XPA/SPA/XPB/
SPB, 19/-, XPC/SPC

Courroies trapezo"idales classiques,
sections:  10/Z,  13/A,  17/B,  20/-,
22/C,  25/-, 32/ 0

 Wskaźnik Continental do sprawdzenia
naprężenia  pasów klinowych 

1. Umieścić miernik napięcia
naprężenia   pasa  zaczepem  H  w
połowie naprężanego pasa
pomiędzy osiami kół.

2. Ustawić zaczep S na pozycję wg
zamieszczonego rysunku.

3. Zastosować siłę miernikiem na pas w
zależności  od  naprężanego  pasa  wg
skali  Fe  (patrz  rysunek)  .  W  tym  celu
pociągnąć miernik przez podwójny hak a
zaczepami  za  pas  pod  kątem prostym
umożliwiającym  zmierzenie  strzałki
ugięcia  pasa poprzez naciąg sprężyny
w  mierniku   a  wskazaniami   na  skali
miernika.

4. Odczytaj  ze  wskaźnika   odchylenie
pasa  mierzonego   na  skali  Fe  (patrz
rysunek).

5. W  razie  potrzeby  wyregulować
właściwe napięcie - naprężenie pasa wg
strzałki  ugięcia  pasa  a  wskazaniami
właściwymi  na mierniku.

Miernik  napięcia  -   naprężenia   pasa
przeznaczony jest do pomiarów

1) Pasów  wąsko  profilowych  wysokiego
obciążenia ciętych i  w owijce XPZ/SPZ ,
XPA/SPA/XPB/SPB,  19/-, XPC/SPC

2) Pasów klasycznych klinowych 10/Z,
13/A, 17/B, 20/-, 22/C, 25/-, 32/D
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