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Veiligheidsnormen maximaliseren en 
handhaven 

Wat is ATEX?

ATEX (= 
Atmosphères 
Explosibles) vormt 
het Europese 
regelgevingskader 
voor de fabricage, 
installatie en 
het gebruik van 
apparatuur in een explosieve omgeving. 
Het verwijst naar twee richtlijnen van 
de Europese Unie met betrekking tot 
de fabricage en verkoop van explosie 
gevaarlijke apparatuur, de classificatie 
van gevaarlijke gebieden en de juiste 
keuze, installatie, inspectie en onderhoud 
van explosie gevaarlijke apparatuur:

• Richtlijn 99/92/EC (ook bekend 
als de “ATEX werkvloerrichtlijn”) 
specificeert de minimumeisen voor 
de verbetering van de gezondheid 
en veiligheid van werknemers 
die potentieel een risico lopen in 
explosie gevaarlijke omgevingen.  

• Richtlijn 94/9/EC (ook bekend 
als de “ATEX uitrustingrichtlijn”) 
past minimale veiligheidseisen 
toe op apparatuur en 
beveiligingssystemen die zijn 
bedoeld voor gebruik in explosieve 
gevaarlijke omgevingen.

Op veel werkplekken 
kan sprake zijn van 
werkzaamheden die explosie 
gevaar kunnen veroorzaken, 
die levensgevaarlijk zijn, 
ernstig letsel en aanzienlijke 
schade tot gevolg kunnen 
hebben. Voorbeelden zijn 
werkzaamheden waarbij 
ontvlambare gassen of 
dampen vrijkomen, zoals het 
verfspuiten van voertuigen 
of op werkplekken waar met 
fijn organische stoffen wordt 
gewerkt, zoals bloem of 
hout.

Brammer en Gates weten 
hoe belangrijk het is 
uw veiligheidsnormen 
in ATEX-omgevingen 
te maximaliseren en te 
handhaven.

Over 
Brammer 
• Meer dan 3.600 mensen

• Werkzaam in meer dan 350 verkoop- en 
servicecentra

• Biedt lokale levering in 23 landen

• Meer dan 3.500.000 verschillende 
producten op voorraad

Brammer is Europa’s toonaangevende 
distributeur van hoogwaardige diensten en 
producten op het gebied van industrieel 
onderhoud, reparatie en revisie (MRO).

Waar wij ook bezig zijn, wij richten 
ons op extra toegevoegde waarde. 
Dat is namelijk hoe onze veeleisende 
klanten - die uiteenlopen van wereldwijd 
toonaangevende multinationals tot kleine 
productiebedrijven- ons beoordelen.

Wij gebruiken onze kennis van de 
leveranciers en hun producten en ons 
enorme productassortiment om uw totale 
aankoopkosten omlaag te brengen.

Daarnaast maken wij gebruik van onze 
kennis van productieprocessen om de 
efficiëntie van uw productielijn te verbeteren 
en dure en onvoorziene stilstand tot een 
minimum te beperken.

Ook helpen wij u uw voorraad tot 
ideale niveaus terug te brengen om het 
werkkapitaal van uw organisatie te beperken 
en te optimaliseren

Dit is waarom duizenden klanten in Europa 
vertrouwen op Brammer voor hun MRO-
diensten en producten. 
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Gates Poly Chain® Carbon™ Volt®: Ongeëvenaarde 
prestaties met antistatische eigenschappen om aan 
uw vraag te kunnen voldoen

De krachtigste synchrone aandrijfriem voor 
de industrie

Kracht, flexibiliteit, duurzaamheid en 
betrouwbaarheid zijn allemaal essentiële 
kwaliteiten in de aadrijftechniek. Bij de Poly 
Chain® Carbon™ Volt® aandrijfriemen zijn al 
deze kwaliteiten gegarandeerd.

De Poly Chain® Carbon™ Volt® aandrijfriem 
bestaat uit een stevig, lichtgewicht 
polyurethaan compound met trekkoorden 
van koolstof. De versteviging met 
koolstofvezel zorgt voor grote kracht 
en lengtestabiliteit. Het biedt meer 
bestendigheid tegen schokbelasting en 
hogere weerstand tegen vermoeiing, terwijl 
de rek wordt beperkt en de flexibiliteit wordt 
vergroot. De nieuwe nylon bekleding die 
op de tanden van de aandrijfriem wordt 
aangebracht zorgt voor de nodige statische 
geleiding.

Antistatische aandrijfriemen zijn een must in explosie 
gevaarlijke omgevingen. 
Wat u waarschijnlijk niet realiseert, is dat aandrijfriemen moeten voldoen aan de 
ISO 9563 norm voor statische geleiding wanneer ze nieuw zijn. Om aan de hoogste 
veiligheidsnormen te kunnen voldoen, is het belangrijk om de antistatische 
eigenschappen tijdens de hele levensduur van de aandrijfriemen te garanderen. 

Gates Poly Chain® Carbon™ Volt® aandrijfriem heeft aangetoond de statische geleiding 
veel langer te behouden dan welke andere aandrijfriem dan ook en is dus de veiligste 
en beste keuze!

Uw voordelen van het gebruik van Gates Poly Chain® Carbon™ Volt®

• Precieze oplossingen voor aandrijving

• Ongeëvenaarde kwaliteit

• Schoon, rustig, compact, duurzaam

• Hoge kracht overbrenging

• Zorgt voor een onderhoudsvrije, energiebesparende, 
milieuvriendelijke werking

• Geschikt voor temperaturen van -54°C tot +85°C

• Geschikt voor originele Gates Poly Chain® GT tandriemschijven

Gates Poly Chain® Carbon™ Volt® kenmerken

• Statische geleiding conform ISO 
9563 tijdens de levensduur van de 
aandrijfriem

• Voldoet aan de ATEX-richtlijn: 
geschikt voor explosie gevaarlijke 
omgevingen

• Gepatenteerde uitvoering met 
statische geleiding

• Trekkoorden met koolstofvezel 
dat een hoge weerstand tegen 
vermoeiing biedt

• Gepatenteerde koolstof 
trekkoorden

• Geschikt voor aandrijving met een 
hoog momentbelasting en een 
lage snelheid

Gates voldoet aan de ISO 9563 norm van 
begin tot einde

Gates combineert uitmuntende techniek 
met productie-expertise om te zorgen voor 
een optimale synchrone aandrijving. 

De nieuwe Poly Chain® Carbon™ Volt® is de 
enige aandrijfriem in de industrie die aan de 
ISO 9563 norm voldoet, wanneer hij nieuw is 
en voor een lange tijd daarna. 

De aandrijfriem heeft gepatenteerd 
statisch-geleidend materiaal, dat veilig 
statische elektriciteit op de trekkoorden 
van koolstof overbrengt. De statische 
elektriciteit wordt weggeleid van de 
aandrijfkant van een toepassing voor 
een grotere veiligheid in omgevingen 
waar opgebouwde statische elektriciteit 
vermeden moet worden, zoals in olie- en 
gasraffinaderijen, verwerkingsfabrieken voor 
de chemie en graansilo’s. Maximaliseer uw 
veiligheidsnormen met Gates!
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