
Correia
SUPER XE-POWER PRO 

M=S



POWER TRANSMISSION

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S

O perfOrmer  
de tOpO

O perfOrmer 
de tOpO

O perfOrmer  
de tOpO

sem 
manutenção



MOVIMENTO, QUANDO OS OUTROS SE CANSAM

A nova optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S é uma das mais potentes correias de transmissão no 
mercado. A construção inovadora da optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S abre novos horizontes na 
construção de transmissões por fricção, mesmo nos mais pequenos diâmetros de polias, em gamas 
de temperatura extremas e com as máximas rotações. 

TOTAlMENTE VERSáTIl: TUDO MENOS CONVENCIONAl

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S é apropriada à utilização em conjuntos e está predes-
tinada à construção de máquinas e máquinas especiais: ideal para compressores, ventila-
dores, bombas, tornos e furadeiras e todos os outros cenários de utilização que requerem 
sistemas de transmissões compactos. 

COMPACTA: PERFORMANCE NAS POlIAS MAIS PEQUENAS

A nova forma dentada desenvolvida pela modulação FEM e práticos testes, continua a permitir 
diâmetros muito pequenos nas polias de funcionamento interior. Como elemento novo e adi-
cional, a optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S é também adequada a polias de funcionamento 
exterior. Isto é uma condição para a construção de unidades de transmissão mais compactas.

COMPATÍVEl COM ROlOS 
POSTERIORES 
Permite construções de transmissões  
extremamente compactas 

MáXIMA PERFORMANCE   
Elevado funcionamento regular mesmo  
quando as rotações são muito altas 

  PERFEITA PARA 
TRANSMISSõES  
   COMPACTAS
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   PERFEITA PARA 
  AS MáXIMAS 
ROTAçõES

EXTREMAMENTE RESISTENTE À 
TEMPERATURA   

Extremamente eficaz entre – 40 °C  e + 120 °C 

RESISTENTE À TEMPERATURA: QUENTE PARA MáXIMA PERFORMANCE

No caso da optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S isso é realmente verdade: Graças à sua 
extraordinária resistência térmica, ela proporciona uma excelente transmissão de potência 
a temperaturas entre – 40 °C e + 120 °C – mesmo e precisamente quando as polias têm 
diâmetros pequenos ou com elevadas rotações do motor.

EXTREMAMENTE poTENTE   
+ 20 % de potência comparativamente  
com o optibelt SUPER X-POWER M=S

POTENTE: UMA CONSTRUçãO INTElIgENTE

os elevados valores de potência da optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S são obtidos 
através de cabos particularmente eficazes e de alongamento reduzido combinados com 
uma forma dentada otimizada para esforços dinâmicos. o inovador composto almofada-
do vermelho garante a aderência perfeita e permanente do cabo tensor e proporciona a 
máxima capacidade de carga e desempenho da correia. A mistura EPDM com reforço de 
fibra transversalmente orientado possibilita uma excelente capacidade de flexão simulta-
neamente com uma maior estabilidade transversal.

EPDM
MADE OF

+120°C

–40°C
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   PERFEITA PARA 
   EFICIÊNCIA lIVRE 
DE MANUTENçãO

ECONÓMICO E SEM MANUTENçãO   
Longa vida útil, elevado funcionamento   

nas transmissões existentes 

INOVADOR E DURADOURO   
Altamente eficiente para novos e  
inovadores conceitos de transmissão 

ECONÓMICA: VIDA ÚTIl. POTÊNCIA. FUNCIONA!

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S poupa espaço e peso na construção da transmissão 
e proporciona um desempenho mais eficiente e económico. A sua inovadora construção 
garante o máximo rendimento. 

SEM MANUTENçãO: NãO DEIXA NADA PARA A ASSISTÊNCIA

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S é apropriada à utilização em conjuntos e reduz signifi-
cativamente os intervalos de assistência ou períodos de imobilização. Com uma performance 
isenta de manutenção e uma vida útil maior comparativamente com as correias de transmissão 
convencionais, a optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S não deixa muito a fazer para a assistên-
cia ou manutenção. 
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     PERFEITA PARA 
         QUAlQUER  
     APlICAçãO

optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S 
de flancos abertos e dentado 
em corte transversal

IDEAl NA CONSTRUçãO DE MáQUINAS E  
MáQUINAS ESPECIAIS

•	 Compressores
•	 Ventilador	e	ventiladores
•	 Compactador
•	 Bombas
•	 	Máquinas	de	transformação	de	

madeira

•	 Serras	de	elevado	desempenho
•	 Máquinas	especiais
•	 Máquinas-ferramentas
•	 Tornos	e	furadeiras
•	 Lixadeiras

XPz  587 – 3556 mm
XPA 707 – 3556 mm
XPb 1250 – 3556 mm
XPC 2000 – 3556 mm
3VX	/	9NX	 25	–	140	in
5VX	/	15NX	 50	–	140	in

outras dimensões sob consulta.

PERFIS/DIMENSõES

Forma dentada inovadora devido à modula-
ção FEM e aos práticos controlos 

DENTADO

Alongamento reduzido para  
transmissões isentas de manutenção

CAbO EM POlIéSTER

A mistura EPDM vermelha proporciona uma 
excelente aderência do cabo tensor

MISTURA DE COMPOSTO AlMOFADADO

Mistura EPDM otimizada com fibras transver-
salmente orientadas para a máxima estabili-
dade transversal

SUbESTRUTURA

Resistente ao desgaste e 
duradouro

TECIDO DE CObERTURA

POlIAS DE CORREIA EM V
todas as polias padrão,
Polias especiais  
sob consulta
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ESTRUTURAS ESTáVEIS
A optibelt está mundialmente em cres-
cimento. Nós decidimos com base em 
estratégias a longo prazo. Pois é isso que 
assegura as condições básicas ideais para 
se criarem soluções realmente valiosas. 

O	MuNdO	eSTá	eM	MOViMeNTO	–	e	NóS	
eSTaMOS	a	iMpuLSiONá-LO.	aS	SOLuçõeS	
SeTOriaiS	da	OpTiBeLT	SãO	uTiLizadaS	pOr	
TOdO	O	MuNdO	e	COM	uMa	iMpreSSiONaN-
tE MultIPlICIDADE. iNdiViduaLMeNTe	peNSa-
daS	para	OS	MaiS	diVerSOS	SeTOreS.	preCi-
SO	e	eCONóMiCO.

UMA QUAlIDADE
A optibelt garante o máximo padrão de 
qualidade. E isso em todo o mundo. Quer 
uma solução de transmissão seja produzida 
na	ásia,	nos	eua	ou	na	fábrica	principal	em	
Höxter – ,qualquer local de produção optibelt 
produz de acordo com os mesmos padrões de 
qualidade alemães extremamente exigentes. 
Desde a primeira ideia até à solução pronta 
para comercialização.

TRANSMISSãO  
PARA O FUTURO.
AS SOlUçõES SECTORIAIS  

DA OPTIbElT.

DO gROSSO AO FINO
todos os setores todas as aplicações –  
A optibelt faz parte dos principais fabricantes 
de soluções de transmissões de elevado desem-
penho. pode	encontrar-nos	na	produção 
médica e na exploração mineira a céu aberto. 
No transporte de óleo e minas de diamante. Em 
corta-relvas, carros de corrida e máquinas  
de lavar louça. temos também a solução certa  
para o seu setor.

145 ANOS gENIAIS 
Em mais de 145 anos de história da empresa, 
a gama da optibelt cresceu imenso. As 
soluções de transmissões individuais dos 
setores da optibelt são utilizadas em cada 
aplicação. As divisões, Power transmission, 
Automotive technology, Material Handling 
e	elastomer	Solutions	oferecem	produtos	
inovadores	para	funções	claramente	definidas.	
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www.optibelt.com

Optibelt GmbH 
Corveyer Allee 15
37671 Höxter 
GERMANy

Engineered

Quality since 1872in GermanyT +49	5271	621
F  +49	5271	976200
E info @ optibelt.com
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