
 

 

Arkusz danych technicznych produktu 

Napinacze pasków napędu osprzętu 
 

Dayco ma w swojej ofercie światowej klasy napinacze automatyczne projektowane i opracowywane z myślą o 
wymagających warunkach w sektorze przemysłowym. Napinacze Dayco klasy premium zostały sprawdzone w licznych 
zastosowaniach w pojazdach przemysłowych i użytkowych. Zapewniają one wiodącym światowym producentom 
oryginalnego wyposażenia wysoki stopień bezpieczeństwa i pewności w odniesieniu do różnych układów pomocniczego 
napędu przedniego. Napinacze te, w połączeniu z paskami, amortyzatorami, odsprzęgaczami i innymi komponentami 
Dayco, tworzą system i umożliwiają dostosowywanie do wymagań danego zastosowania. 
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 Automatyczne napinacze, które zapewniają długotrwałą wysoką wydajność pojazdu w ciężkich 

warunkach pracy 

 Sprawdzone w różnych zastosowaniach z wykorzystaniem pojazdów przemysłowych i użytkowych w 

układach napędu przedniego 

 Bezpieczeństwo i niezawodność przy najlepszej w swojej klasie trwałości 

 Mniejszy poziom drgań i strat wynikających z tarcia zapewnia optymalną wydajność  

 Konkurencyjne i wysoce wydajne napinacze pasków do napędów osprzętu 

Właściwo-

ści 

techniczne 

 Innowacyjna i oryginalna konstrukcja sprężyny z drutu płaskiego 

 Większy zakres działania i mniejsze różnice naprężeń 

 Mniejsze ryzyko przedwczesnego uszkodzenia łożyska osprzętu 

 Sprężyna z drutu okrągłego jest dostępna w zależności od 

potrzeb związanych z obudową i wydajnością 

 Zredukowane do minimum odgłosy i poślizg paska dla 

optymalnego działania osprzętu  

Cechy/ 

Zalety 

Dodatkowa 

wartość dla 

klienta 

 Światowej klasy możliwości badawczo-rozwojowe i testowania oraz produkcja lokalna we wszystkich 

znaczących lokalizacjach pozwalająca na dostawy na cały świat 

 Dostawy do wiodących producentów pojazdów do zastosowań w warunkach dużych obciążeń 

 Rozwiązania z myślą o zrównoważonej mobilności przyszłości zapewniające użytkownikom 

bezproblemową obsługę 

 Niezawodne i ekologiczne napinacze pasków o zredukowanym do minimum poziomie odgłosów, drgań 

i szorstkości 

 Niższy całkowity koszt eksploatacji  

Ponad 115 lat tworzenia innowacyjnych rozwiązań  

Zastoso-

wanie 

 

 

 

 

 Do dużych obciążeń: samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, kolej, 

sektor morski 

 Do małych obciążeń: samochody osobowe, samochody klasy premium i wyczynowe 
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