
GIGATORQUE 

Silne, zręczne, ciche. 

http://www.sitspa.com/


tension decay                 Higher  pow 
to retension                         Reduced drive size an 

ed drive reliability                                                       Lower sh 
ntenance costs                              (i.e. smaller 

Total drive cost r 

 
 
 
 
ced noise level         Dur 

 

meshing                                State of the art deve 
exible HNBR rubber          Enhanced compound for crack r 

abric                                      Superior abrasion resista 
 

ZALETY I CECHY 

GigaTorque to najmocniejszy pasek rozrządu dostępny obecnie na rynku. 
Wykonany z najwyższej jakości uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylowego (HNBR) i sznurka z 
wysokomodułowego włókna węglowego, stanowi najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla zastosowań 
w ciężkich warunkach.  
Konstrukcja GigaTorque pozwala użytkownikowi na projektowanie kompaktowych napędów o większej 
mocy, zapewniając mniejsze obciążenia wału.   
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PROJEKT I KONSTRUKCJA 
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20% more  lifetime 
Greater return on investment

Wytrzymała tkanina o niskim współczynniku tarcia 

  Sznurek z włókna węglowego 

-30 / +130 ·C

40 m/s 

 Doskonałość 

          Mieszanka gumowa o wysokiej twardości 

Minimalny spadek napięcia 
Brak potrzeby ponownego napinania 
Udoskonalona trwałość napędu 
Brak kosztów utrzymania 
 

Większa moc znamionowa 
Zmniejszony rozmiar i masa napędu 

Mniejsze obciążenia wału (tj. mniejsze łożysko) 
Całkowita redukcja kosztów napędu

Zmniejszony 
poziom hałasu
 

 Trwałość

Doskonałe zazębianie 
Bardzo elastyczny kauczuk HNBR 
Zmniejszone tarcie 
Mniejszy koszt izolacji akustycznej 
Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa 
 
 

Najnowsza technologia 
Ulepszona mieszanka zapewniająca 

odporność na pękanie 
Tkanina o doskonałej odporności na 

ścieranie 
20% dłuższa żywotność 

Większy zwrot z inwestycji 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to change 
them without prior notice.
Klient ponosi wył°czn° odpowiedzialno˛˝ za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu s° zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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20 0,166

460

37 0,307

68 0,564

90 0,747

125 1,038

Przekrój P 
[mm]

s 
[mm]

h 
[mm]

8M 8 5,6 3,5

14M 14 9,8 6,1

Minimalna zalecana średnica koła pasowego

Skok Liczba 
zębów

Średnica skoku 
[mm]

8M 22 56,02

14M 28 124,78

Szerokość 
paska 
[mm] 

Skok 14M

Min. Maks.

20 821 1111 
37 1517 2054 
68 2788 3775 
90 3691 4996 

125 5127 6940 

h 
s 

WYDAJNOŚĆ 

+ Moc znamionowa  + Żywotność   - Poziom hałasu
MOC ZNAMIONOWA ŻYWOTNOŚĆ
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POZIOM HAŁASU 
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GigaTorque

aM 
szerokość 

paska 
[mm]

Masa liniowa 
[kg/m]

Tuleja 
[mm]

12 0,059

470
21 0,103

36 0,176

62 0,304

 Dostępne w standardowych szerokościach i długościach  
  dla napędów pasowych z włókna węglowego. 
Zaprojektowane jako element wpuszczany do 
stosowania w kołach zębatych 8M i 14M wg profilu 
„G” zgodnie z normą ISO 13050  

p 

Napięcie przy montażu paska  [N] 

Szerokość 
paska 
[mm]

Skok aM

Min. Maks.

12 191 260

21 336 456

36 579 782

62 999 1342

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to change 
them without prior notice.
Klient ponosi wył°czn° odpowiedzialno˛˝ za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu s° zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.



 

Skok
Nominalna 
szer. paska 

[mm]

Tolerancja szerokości (Lp = długość skoku) [mm]

Lp S 351 351 < Lp S 840 840 < Lp S 1680 1680 < Lp

8M

12 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60

21 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60

36 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60

62 + 1,00
- 1,30

+ 1,00
- 1,30 ± 1,30 + 1,30

- 1,60

14M

20 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60

37 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60 ± 0,60

68 + 1,00
- 1,30

+ 1,00
- 1,30 ± 1,30 + 1,30

- 1,60

90 ± 1,30 ± 1,30 + 1,30
- 1,60 ± 1,60

125 + 1,30
- 1,60 ± 2 + 2,00

- 2,30
+ 2,00
- 2,60

aM [mm]

640 1040 1760 2520 3600 
720 1120 1792 2600 4000 
800 1200 1800 2800 4400 
880 1224 2000 2840 4480 
896 1280 2200 3048 - 
960 1440 2240 3200 - 

1000 1600 2400 3280 - 

14M  [mm]

994 1610 2310 2800 3920 
1120 1750 2380 3136 4326 
1190 1890 2450 3304 4410 
1260 1960 2520 3360 - 
1400 2100 2590 3500 - 
1568 2240 2660 3850 - 
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Tolerancje dł. paska (ISO 13050)

Długość 
paska 
[mm]

Tolerancja 
odległości osi 

[mm]

s 254 ±0.20 
254 ÷ 381 ±0.23 
381 ÷ 508 ±0.25 
508 ÷ 762 ±0.30 

762 ÷ 1016 ±0.33 
1016  ÷ 1270 ±0.38 
1270  ÷ 1524 ±0.41 
1524  ÷ 1778 ±0.43 
1778  ÷ 2032 ±0.46 
2032  ÷ 2286 ±0.49 
2286  ÷ 2540 ±0.52 
2540  ÷ 2794 ±0.54 
2794  ÷ 3048 ±0.56 
3048  ÷ 3302 ±0.58 
3302  ÷ 3556 ±0.60 
3556  ÷ 3810 ±0.63 
3810  ÷ 4064 ±0.66 
4064  ÷ 4318 ±0.69 
4318  ÷ 4572 ±0.72 

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI 

Numer części  CGT 

Pasek GigaTorque 

Długość skoku [mm] 

Skok [mm] 

  Szerokość paska  [mm] 

2000  G8M  21 

PROGRAM KOŁA PASOWEGO 

Szeroki asortyment kół pasowych GTR magazynowanych we Włoszech, profil zębów odpowiadający 
profilowi "G" wg normy ISO 13050. Zdolność produkcyjna kół pasowych w zakładzie SIT wg 
zapotrzebowania projektowego klienta.   
Alternatywne połączenia między wałem i piastą: 
• Urządzenie blokujące SIT-LOCK®

• Wkładka mocująca
SER-SIT®

• Hybryda SERLOCK® 

Numer części  PSG 

Koło pasowe GTR 

Liczba zębów 

Skok [mm] 

Szerokość paska  [mm] 

34   G8M     36 

Przyłącza wału SIT-LOCK®, SER-SIT®  and  SERLOCK®  należy 
zamawiać osobno. 

SIT S.p.A.  Viale A. Volta, 2 - 20090 Cusago (MI) - Włochy - info@sitspa.it - www.sitspa.com 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to change 
them without prior notice.
Klient ponosi wył°czn° odpowiedzialno˛˝ za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu s° zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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