
Perfis Disponíveis:

T (5 – 10 – 20)
AT (5 – 10 – 20)
MXL – XL – L – H – XH
HTD (5 – 8 – 14)
RTD (5 – 8 – 14)
STD (5 – 8 – 14)
EAGLE (8 – 10 – 14)
FLAT (2 – 2,5 – 3 – 9)
ATK10 – K6
ATM10

ELAFlexSD

As correias ELA-flexSD® são fabricadas com cabos de aço de alta resistência à 
tensão e com poliuretano de alta resistência ao desgaste, abrasão e rasgos.

Sem emendas ou soldas, as correias não têm seções transversais fracas. As 
correias sincronizadoras ELA-flex SD® são, portanto, ideais para transmissão de 
potência de alta velocidade e aplicações de transporte de alta carga.

Uma ampla gama de perfis e passos disponíveis , produzidos em qualquer 
comprimento necessário, dente por dente de 800 mm a 24.000 mm para 
proporcionar a melhor flexibilidade na aplicação.

Disponível também como correias dentadas de dentes duplos (DUAL)

Correias de Transmissão em PU
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ELAFlexSD

Correias de Transmissão em PU

Estrutura da correia
1) Corpo termoplástico fabricado em poliuretano com 92° Shore com alta 
resistência ao desgaste.

2) Tensão nas cordas produzida em aço de alta resistência à tração e de 
elevada  elasticidade.

ELA-FlexSD® NEXT®

Execução NEXT® com cordas bifilares (S + Z). Limita ou anula as forças laterais 
geradas, durante a rotação, pela direção de enrolamento do trabalho da correia. Isso 
resulta numa redução do atrito na transmissão e  redução da folga.

Estrutura da correia

1) Corpo termoplástico fabricado em poliuretano com 92° Shore com alta 
resistência ao desgaste.

2) Elemento de tração constituído por cordões de aço bifilares de alta resistência e 
elevada elasticidade.
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