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V-RIEMEN   
« LABEL DYNAM® »
Een onklopbare prijs/
prestatieverhouding, de 
definitieve oplossing voor  
uw spanningseisen!

Onze sterkten:
 • WACHTDIENST 24U./24 – 7D/7

 • 20% gegarandeerde besparing vanaf het tweede 
bedrijfsjaar

 • Kwaliteitsvolle riemen, dankzij de dubbele coating van 
synthetisch rubber en het harden van de riemen onder 
spanning

 • Uitstekende prijs/kwaliteit/prestatie verhouding

 • Zeer grote voorraad

 • ABM TECNA dimensionneert, levert en controleert alle 
componenten van de vermogensoverbrenging

 • Technische ondersteuning door onze partner : 
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Colmant Cuvelier V-riemen 
Onklopbare prijs-prestatieverhouding  

Equivalentietabel van de profielen

Riemschijf-
groef

DIN 7753 
ISO - R 459 
ISO - R 469

DIN 2215 
ISO - R 52 

ISO - R 253
MPTA / RMA

SPZ  
SPZ 10 x 8

 
Z 10 x 6

 
3V 10 x 8

SPA  
SPA 13 x 11

 
A 13 x 8

SPB  
SPB 17 x 14

 
B 17 x 11

 
5V 16 x 14

SPC  
SPC C22 

x 18

 
C 22 x 14

8V

 
8V 26 x 23

D
 

D 32 x 19
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V-riemen VECO® 100 & 200
  •• Riemenprofiel volgens de E 24-213 norm,  Riemenprofiel volgens de E 24-213 norm, 
anti-elektrostatisch volgens de NF T 47 104 anti-elektrostatisch volgens de NF T 47 104 
norm norm 
  •• Deklaag: Deklaag:
  ••Synthetisch rubber doordrenkt met een Synthetisch rubber doordrenkt met een 
polychloropreen mengsel dat bestand is polychloropreen mengsel dat bestand is 
tegen hitte, olie, slijtage en ozontegen hitte, olie, slijtage en ozon

  ••Eenvoudige deklaag voor de profielen Z Eenvoudige deklaag voor de profielen Z 
10x6, A 13x8, B 17x1110x6, A 13x8, B 17x11

  ••Dubbele deklaag voor de profielen C Dubbele deklaag voor de profielen C 
22x14, D 32x1922x14, D 32x19

  ••Zie hiernaast de equivalentietabel. van de Zie hiernaast de equivalentietabel. van de 
profielenprofielen

  ••Omgeving :Omgeving : van -20 tot +80°C van -20 tot +80°C
  ••De smallere en hogere, De smallere en hogere, VECOVECO®® 200  200 brengen brengen 
meer vermogen over dan de VECOmeer vermogen over dan de VECO®® 100 100
  ••ST stabilisatieproces:ST stabilisatieproces:
  ••Geen paring: mogelijkheid om nadien  riem Geen paring: mogelijkheid om nadien  riem 

te maken met dezelfde kenmerken als de te maken met dezelfde kenmerken als de 
reeds geïnstalleerde  riemenreeds geïnstalleerde  riemen

 •Uitsluiten van trillingen

 •Lagere voorraadkosten

DYNAM® -label
Gepatenteerd systeem waarmee de juiste 
spanning kan worden verkregen door een 
eenvoudige controle van de lengte  tussen 
twee ijkpunten

 •Meerdere voordelen:
 •Juiste montage verzekerd en dus optimale 
spanning (geen empirische methoden meer)

 • Langere levensduur
 •Vermindering van het geluidsniveau
 •Perfect evenwicht tussen riemen, 
riemschijven en lagers, geoptimaliseerde 
lager belasting

 •20% besparing gegarandeerd vanaf het 
tweede bedrijfsjaar!

« Met het “DYNAM®-label”garandeert 
ABM TECNA u 20% besparing vanaf het 
tweede bedrijfsjaar.»
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Onze andere 
V-riemen

A : Bescherming met hoge weerstand
B : Specifieke EPDM verlijmingsmassa
C : kabel met hoge sterkte en lage rek 
     (verstijfd polyester)
D : EPDM-mengsel versterkt met georiënteerde vezels

NIEUWDuurzame V-riemen (LD) 

De Veco 200 «long life» DYNAM V-riemen be-
staan in 4 profielen: SPZ, SPA, SPB, SPC. 

Ze zijn ook vuurbestendig en «ATEX Compli-
ant». 

Deze V-riemen bezitten alle kwaliteiten ver-
eist door moeilijke omgevingsomstandig- 
heden en voldoen ook aan de strengste veilig-
heidseisen (gebruik in ATEX- zones, gebruik 
in de kolen-, olie- en nucleaire  industrie).

 

Krachtbanden VECOBAND

VECOBAND-krachtbanden bestaan uit 
eindloze V-riemen die op de grote basis met  
elkaar verbonden zijn door een versterkte 
band. 

 • Deklaag:

 • Synthetisch rubber met evenwichtige 
dosering voor een constante hardheid 

 • Eéndraads polyesterkabelframe met 
gecontroleerde elasticiteit en hoge trek-
sterkte

 • Een enkele (voor de secties A J en B J) 
en dubbele (voor de secties 3 V J, 5 V J, 
8 V J, SPBJ en SPCJ) deklaag, door-
drenkt met polychloropreen mengsel 
bestand tegen hitte, olie, slijtage en ozon

  •• Omgeving :Omgeving : van -30° tot +100°C

V-riemen GTX EPDM

Een nieuwe generatie vertande openflank 
V-riemen met hoge prestaties voor:

 • Compacte aandrijvingen

 • Werking op hoge snelheid

 • Aanpassing aan moeilijke 
omstandigheden

 • Onderhoudsarm

  •• OmgevingOmgeving : van: - 40° tot + 130°

 • ATEX-compatibel - (Iso 1813) - Rohs

 • Weerstand tegen koolwaterstoffen.

«Overbrengingsvermogen verhoogd met +25% 
waardoor de GTX Epdm zich positioneert  
als een kostenbesparend product.»

 www.abm-tecna.be



Colmant Cuvelier: Ook de V-riemschijven

Een complete reeks V-riemschijven voor de plaatsing van de 
V-riemen.
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (NetCo group) stelt u een reeks diensten rond de industriële transport-
banden voor, waaronder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, het pre-
ventief, predictief en curatief onderhoud van uw aandrijvingen en transportbanden ter 
plaatse en in de werkplaats, een engineeringsdienst die expertises, verbeteringen en 
specifieke apparatuur voorstelt.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd 
voor de Belgische klanten.


