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optibelt SERVICE KIT

Optibelt Service værktøjer
Virksomhedens miljøbeskyttelse og dermed veje til energi og omkostningsbesparelser kan let og hurtigt 
opnås ved hjælp af simple hjælpemidler. Målet må være at bestående transmissioner udnyttes mere pro-
fessionelt, hvorved der opnås en virkningsfuld reducering af miljøbelastningen. Udnyttelsesgraden bliver 
højere og dermed bliver de samlede transmissionsomkostninger, ved anvendelse af Optibelt remme og 
remskiver, opnåelige for enhver.

Ændringer der kan føre til omkostnings og energibesparelse kan let og hurtigt opnås med enkle 
hjælpemidler, i form af tekniske måleværktøjer. Det brede servicetilbud fra Optibelt er 
blevet udvidet med endnu en byggesten. Det anvendelige SERVICE KIT indeholder 
mange tekniske hjælpeværktøjer, hvormed man kan gennemføre en lang række 
optimeringer på bestående transmissioner. Indholdet i SERVICE KIT er følgende 
Hjælpeværktøjer:

•  Optibelt Service-Box: Et udvalg af anvendelige hjælpeværktøjer til 
hurtig brug på stedet.

• Optibelt laser pointer II: Til korrekt opretning af remskiver

•  Optibelt Tension notebox: Til løbende dokumentation af 
remspænding på diverse transmissioner

•  Optibelt frekvens måleapparat TT mini S : Til måling af den 
optimale remspænding

For lav remspænding på Kileremme og 
ribbebånd medfører et unødvendigt og 
ofte meget tydeligt „slip“. Dette ekstra 
”slip” giver unødvendigt energitab. For 
høj remspænding på kileremme og rib-
bebånd fører til en uønsket deformering 
af remkonstruktionen, hvilket resulterer i 
varmeopbygning i remmen. På tandrem-
me medfører for høj eller for lav remspænding, at tænderne ikke opnår rent 
indgreb og derved deformeres. Unødvendig deformering såvel som øget 
friktionsniveau fører i alle tilfælde til energitab der let kan undgås.

optibelt Service-Box
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optibelt laser pointer II

Med fl exibel svanehals til problemfri måling 
på svært tilgængelige steder

Optibelt TT mini S frekvens-måler anvendes til 
måling af remspænding ved frekvensmåling 
i transmissionsremme. Dette måleapparat til-
byder, ved hjælp af den kompakte udførelse, 
generelle anvendelsesmuligheder på trans-

missioner indenfor maskinkonstruktion, automobilindustrien samt øvrig industri hvor trans-
missioner anvendes. Selv på svært tilgængelige transmissioner klarer Optibelt TT mini S opgaven. 

Enkelt og hurtigt efterprøves remspændingsværdierne på kileremme, ribbebånd og tandremme. Optibelt 
TT mini S tilbyder yderligere fordele som angivelse i Hz, stort måleområde (10 – 600 Hz), enkel og gen-
tagelsesnøjagtig måling, kompakt udførelse (mobil-størrelse), automatisk slukkefunktion, fabrikskalibreret 
og CE-godkendt.

optibelt TT mini S

Optibelt anbefaler den let håndterbare og præcise Optibelt laser pointer II til 
opretning af transmissioner. Opretningen er lettere fordi man ikke skal stå med 
en retteskinne og fordi den kraftige lyse laserstråle ses tydeligt på de forkromede 
målmagneter. Montøren kan således hurtigere og mere præcist foretage opretnin-

gen. Lavere friktion betyder mindre slid på skiver og remme, længere levetider og dermed mindre tidstab 
til service. Reservedelsomkostningen går ned. Har man mange eller store transmissioner betaler 

anvendelsen af Optibelt laser pointer II sig ofte allerede indenfor en måned.

optibelt Tension Notebox
Det er af afgørende betydning at man anvender korrekt remspænding hvis 
man vil opnå den optimale tekniske og professionelle udnyttelse af en høj-
kvalitativ Optibelt transmission. De berømte Optibelt labels til opklæbning, 
dokumenterer alle parametre til remspænding og informerer således mon-

tøren direkte ved transmissionen. Service og 
montage kan derved udføres hurtigere og 
mere præcist. Omkostningerne formindskes 
og den totale udnyttelse af en Optibelt trans-
mission forbedres.
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Leveringsprogram
12 optibelt ZR 

optibelt ZR linear
 Tandremme af Chloropren

13 optibelt OMEGA 
optibelt OMEGA linear

 Tandremme af Chloropren

14 optibelt OMEGA HL
optibelt OMEGA HP
optibelt OMEGA FanPower

 Højtydende tandremme 
af Chloropren

15 optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear  /  V
optibelt ALPHAfl ex

 Tandremme af Polyurethan

16 optibelt ALPHA Power
 Højtydende tandremme

17 optibelt RB
 Ribbebånd

18 optibelt RR  /  RR PLUS
 Kunststofrundremme

19 optibelt KK
 Kunststofkileremme

20 optimat OE
 Kileremme metervarer 

DIN 2216, med huller

  1 optibelt RED POWER II
 Højtydende smalkileremme, 

servicefri

  2 optibelt BLUE POWER
 Højtydende smalkileremme

  3 optibelt SK
 Smalkileremme

  4 optibelt VB
 Klassiske kileremme

  5 optibelt DK
 Dobbeltkileremme

  6 optibelt Super X-POWER M=S
 Flankeåbne, formfortandede 

kileremme

  7 optibelt 
Super KBX-POWER

 Flankeåbne kraftbånd

  8 optibelt KB 
RED POWER II

 Højtydende kraftbånd

  9 optibelt KB
 Kraftbånd

10 optibelt SUPER VX
 Flankeåbne, formfortandede 

bredkileremme 

11 optibelt SUPER DVX
 Dobbeltfortandede bredkileremme, 

fl ankeåbne, formfortandede

www.optibelt.com
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17 18 19 20

13 14 15 16

1 2 3 4

optibelt ZRS
Tandremsskiver

optibelt RBS
Ribbebåndsskiver

optibelt KS
Kileremsskiver


