
 

 

Ficha Técnica do Produto 

Correias Poly V 
 

A Dayco oferece uma gama inovadora e avançada de aplicações de correias com características únicas. As correias Dayco de 
qualidade premium que incorporam estruturas altamente duráveis, aumentam a vida útil do sistema e reduzem o tempo de 
inatividade do veículo. As correias Poly V da Dayco também têm o melhor desempenho de ruído, vibração e aspereza (NVH) 
da categoria para satisfazer os requisitos do equipamento original e podem ser encontradas em muitas das principais marcas 
de veículos pesados do mundo. 
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▪ Excelente estrutura de correia com propriedades únicas adequadas para condições de temperatura 

extremas 

▪ Soluções patenteadas comprovadas e inovadoras em correias Poly-V para aplicações convencionais 

▪ Solução de mais-valia eficiente e avançada 

▪ Oferece alto desempenho de veículo de longa duração para satisfazer as necessidades dos principais 

fabricantes de equipamentos do mundo 

▪ Redução de ruído, vibração e aspereza 

Atributos 

Técnicos 

▪ Flexível com durabilidade superior e alta capacidade de carga 

▪ Absorção instantânea de elevado binário 

▪ O melhor desempenho NVH da categoria 

▪ Cabo de nylon, poliéster e aramida disponível para desempenho 

de acionamento ideal 

Caraterísticas/

Benefícios 

Mais-valia 

para o 

Cliente 

▪ Recursos de investigação e desenvolvimento e testes globais a nível mundial com presença de produção 

local 

▪ Entrega para os principais fabricantes de motores e camiões do mundo 

▪ Experiências de utilizador perfeitas com soluções sustentáveis de mobilidade futura 

▪ Correia altamente durável e ecológica com economia de combustível otimizada, NVH e emissões de CO2 

reduzidas 

▪ Custo total de propriedade reduzido  

Mais de 115 anos a fornecer inovação  

Aplicação 

▪ Veículos Pesados: Camiões, autocarros, equipamentos de construção, máquinas agrícolas, caminhos de 
ferro e marinha 

▪ Também satisfaz carros premium e de desempenho 
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