
Hos Jens S Transmissioner er vi nu fuld-size leverandør af alle Contitechs industri 
remprodukter. Contitech har opkøbt alle industriaktiviteterne og fabrikker hos vores 
tidligere sideordnede remleverandør Goodyear. 

Remprogram
Oversigt 2016

Contitech har samlet den fælles produktpalette i et superstærkt remprogram, som 
markedsføres i Conti Brand. Goodyear Eagle, tandremmen med traktordækmønster 
hedder nu Conti SilentSync og Goodyear TLP servicereducerede glatte kileremme 
hedder nu Conti-V Advance. 

Jens S. Transmissioner er stolte af at vi nu kan levere den blå kilerem fra Contitech. 
Den stærkeste rem på markedet i dag, CONTI-V FO PIONEER lagerføres hos Jens S. 
i XPZ, XPA, XPB og XPC op til 3000 mm.



Jens S. Lagerprogram af Kileremme

CONTI-V FO PIONEER – DEN BLÅ REM - efter DIN7753

Fortandede XPZ-XPA-XPB-XPC op til 3000 mm
Speciel polyestersnor sikrer færre vibrationer
30-40% større kapacitet end tilsvarende remtyper
EPDM gummi varmebestandig op til 120°C. 

CONTI-V ADVANCE efter DIN7753

Glatte SPA-SPB-SPC fra 3000 mm
Med servicereduceret polyestersnor og tværstabil fibergummi                     
Over 40% større kapacitet end standard glatte remme
CR gummi, max 90°C, 20-30°C mere end standard remme. 

CONTI-V FO efter DIN2215

Fortandede ZX-AX-BX-CX op til 3000 mm
Fibergummi med stabilt friktionsniveau
Fleksibel fortandingen muliggør skivestørrelse ned til Ø45 
30% stærkere end standard glatte remme

CONTI-V efter DIN2215

Glatte lærredsremme i profil Z-A-B-C fra længde 3000 mm
Slidstærkt lærred der beskytter mod miljøpåvirkninger 
Anbefales kun til lette belastninger

CONTI-V MULTIRIB

Standard Poly-V program i PJ-PK-PL-PM
Til små skivediametre og kompakte konstruktioner
PL-PM kan tilbydes med kevlarsnor
PJ kan tilbydes med elastisk snor til rullebaner

Fra lager i Tyskland kan vi desuden tilbyde:

CONTI-V FO ADVANCE  - fortandede remme  XPZ-XPA-XPB-XPC over 3000 mm 

CONTI-V  - glatte remme DIN7753 og DIN2215 alle længder, til lette belastninger

CONTI-V PIONEER  - blå glat miljørem, allergifri og ugiftig i profil A-B-SPZ-SPA-SPB 

CONTI-V DUAL  - dobbeltremme i profil HAA-HBB-HCC

CONTI-V ROFLEX GARDEN  - grøn rem til havebrugsmaskiner i profil 3L-4L-5L

CONTI-V MULTIBELT  - kraftbånd i mange forskellige profiler



Jens S. Lagerprogram af Tandremme

CONTI SYNCHROFORCE CXP
60% stærkere end standard tandremme
Velegnet til høj hastighed og store effekter
Antistatisk efter ISO9563
Tandform 3M-5M-8M-14M i HTD 

CONTI SYNCHROFORCE CXA
Stiv rem med kevlar snor
Velegnet til store momenter ved moderat hastighed
Antistatisk efter ISO9563
Tandform 8M-14M i HTD

CONTI SYNCHROBELT 
Standard rem med fiberglas snor
Tandform MXL-XL-L-H
Velegnet til lette anvendelser
Profil XH-XXH på forespørgsel

CONTI SYNCHROTWIN
Dobbeltfortandede remme med 2 gode sider
Temperaturbestandig med glasfiber snor
Profiler i tommer og HTD, længder fra 270 - 3556 mm

CONTI FALCON PD
Kæderem i gummi som støjdæmper
Varmebestandig op til 130°C 
Tandform GTR i G8M og G14M til polychain skiver
Stiv rem med kevlar snor til store momenter

Fra lager i Tyskland kan vi desuden tilbyde:

CONTI SILENTSYNC
Lydsvag rem, typisk 15 dB lavere end andre tandremme
Selvstyrende traktormønster - ingen styreflanger
Varmebestandig op til 130°C
Tandform Eagle i E8M og E14M

CONTI SYNCHROCHAIN CARBON
Den stiveste og stærkeste tandrem på markedet
Velegnet til store momenter- en rigtig kæderem
PU blanding resistent over for kemikalier og olie
Tandform CTD i C8M-C14M til polychain skiver

CONTI SYNCHROCOLOR  Siliconefri tandrem til malingskabiner i tandform HTD

CONTI SYNCROFORCE   CXP/CXA med tandform STD samt CTD (til polychain skiver)



JENS S. Tandremme i PU endeløse:

Elatech iSync™
PU med stål snor 
Profil T2,5-T5-T10-AT5-AT10-DT5-DT10
High Power 30% stærkere end standardremme
Mulighed for belægninger og medbringer

ELA-flex SD™ 
Endeløs specialrem fra 900-20000 mm med stål eller kevlar snor
Alle gængse tandformer i T-AT–HTD-STD-RPP-Eagle eller fladrem
Fuld svejsbar for alle belægninger og medbringer
Mulighed for EFT- falske tænder med gevindhuller

JENS S. Tandremme som metervarer
Vi lagerfører produkter fra de bedste og mest kreative producenter
Alle gængse profiler i tandremme- også guidede samt fladremme
På eget værksted kan vi svejse og konfektionere
Alle former for medbringer, belægninger eller falske tænder
Endeløse remme som svejste eller med pinsamling
Vi beregner og dimensionerer på forespørgsel

JENS S. svejsbare Rundremme og 
Kileremme i PU

Transportremme og profiler
Samles ved svejsning eller nippel
Mange styrker og farver - glat eller ru oveflade
Svejsekolbe og holder til hjemmesvejsning
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www.jens-s.dk - info@jens-s.dk  

www.jens-s.dk har flere informationer om vores remprodukter, CAD tegninger 
og den aktuelle lagerbestand og prisliste.

Til alle vores remprodukter lagerfører vi også skiver og clamps.                                                        
Kileremsskiver i støbegods til Taperlock klembøsning eller fast nav til udboring, også VTP letvægtsskiver i GGG60
Poly-V remskiver i støbegods med Taperlock klembøsninger
Tandremsskiver i støbegods/jern med fast nav eller for Taperlock klembøsning, samt aluminium for udboring
Rosta remstrammerarme med profilskiver eller fladruller. 
Clamps i aluminium til fastspænding af tandremme, samt alu-tandbarrer til specialskiver. 
Vi bearbejder og tilretter alle vores skiver og komponenter på eget værksted efter kundeønske. 
Vi rådgiver gerne om, og beregner vores remprodukter for at sikre optimal kundetilfredshed.


