
 

 

Ficha Técnica do Produto 

Tensores de transmissão de acessórios 
 

A Dayco oferece uma linha de tensores automáticos de classe mundial projetados e desenvolvidos especificamente para as 
condições exigentes da indústria pesada. Os tensores premium da Dayco são validados em várias aplicações de veículos 
industriais e comerciais, proporcionando um alto grau de segurança e confiança aos principais fabricantes de equipamentos 
originais do mundo para uma variedade de reparações de acionamento auxiliar frontal. Estes tensores funcionam em 
combinação com as correias, amortecedores, desacopladores e outros componentes da Dayco como um sistema e são 
personalizáveis de acordo com os requisitos da aplicação. 
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 Tensores automáticos que proporcionam alto desempenho duradouro do veículo em condições extremas 

de funcionamento 

 Validado em várias aplicações de veículos industriais e comerciais para reparações de tração dianteira 

 Seguro e confiável com a melhor durabilidade da categoria 

 As perdas reduzidas de vibração e fricção garantem a eficiência ideal  

 Solução de tensores de correia competitiva e altamente eficiente para acionamentos de acessórios 

Atributos 

Técnicos 

 Design de mola de arame plano inovador e original 

 Aumenta a faixa de operação e menor variação de tensão 

 Reduz o risco de avaria prematura do rolamento acessório 

 Mola de arame redondo disponível dependendo das necessidades 

de embalagem e desempenho 

 Ruído e deslizamento da correia minimizados para desempenho 

ideal do acessório  

Caraterísticas/

Benefícios 

Mais-valia 

para o 

Cliente 

 Recursos globais de I&D e testes de classe mundial, com presença de fabrico local em todos os locais 

significativos para ajudar no fornecimento em todo o mundo. 

 Entrega para os principais fabricantes de motores e veículos pesados do mundo 

 Soluções sustentáveis de mobilidade futura que proporcionam experiências de utilizador perfeitas 

 Tensores de correia confiáveis e ecológicos com ruído, vibração e aspereza minimizados 

 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 

 Veículos Ligeiros: Carros de passageiros, carros premium e de desempenho 
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