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Flexsteel®
Correias Transportadoras  
com Cabos de Aço

Mercados

> Mineração

> Cimenteiras

> Carboníferas

> Pedreiras

> Usinas Termo-Elétricas

> Siderurgias

> Portos

Transportadores
> De longa distância

> Primários

> Carregadores de navios

> Stacker

> Aplicações pesadas em geral

> Patios de estocagem

> Empilhadeira / Recuperadora

Coberturas

> 6740-A

> ARMA II

> Defender

> Global X

> Monster Hide

> Grade A

> Survivor II

> Easyrider & SLRR

> Solar-Shield

> RMA Grau I & RMA Grau II

> Stacker

> Tipo “B”

Nomenclatura da correia

Flexsteel® ST3500/1800 Stacker 10mm x 6mm
Tipo de Correia Tensão de Ruptura  

da Correia em N/mm*

Cobertura Cobertura 
Superior

Cobertura 
Inferior

(*) N/mm = kN/m

Largura da  
Correia em mm
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Construção da Correia

Cobertura Superior

> Protege os cabos-de-aço

> Diversos compostos disponíveis

Cabos-de-aço
> Excelente adesão entre borracha de 
ligação e coberturas

> Desenvolvido para permitir alta 
flexibilidade e baixo alongamento

> Revestimento galvanizado contra 
corrosão

Borracha de ligação

> Penetra e adere aos cabos

> Protege os cabos contra corrosão

> Eficiência comprovada nas emendas

Cobertura Inferior

> Protege os cabos-de-aço

> Diversos compostos disponíveis
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Características e Benefícios

CorreIaS de alTa TeNSão
As correias Flexsteel são indicadas para as mais diversas aplicações. Seguimos lideres na indústria 
desenvolvendo as mais fortes e robustas correias para atender a crescente demanda para 
transportadores de longa distância.

MeNoS poNToS de TraNSFerêNCIaS
Nossas correias Flexsteel permitem o uso em aplicações com longas distâncias  de centro a centro, 
grandes elevações, e sistemas com múltiplas curvas horizontais, possibilitando aos projetistas 
reduzir o número de pontos de transferências, minimizando os problemas de manutenção e horas 
paradas.

MeNor CurSo de CoNTrapeSo
Correias Flexsteel apresentam um alongamento máximo de 0,25% de sua tensão, 
proporcionando o uso de sistemas esticadores de baixo custo na maioria das aplicações, 
tornando as correias Flexsteel uma preferência tanto para transportadores longos quanto curtos, 
como empilhadeiras e recuperadoras onde alongamento é um fator crítico.

eMeNdaS de loNga duração
Com comprovada tecnologia em emendas, validada em nosso equipamento de teste dinâmico 
(Two-Pulley Splice Tester), desenvolvemos emendas que excedem 50% de eficiência dinâmica 
de acordo com a norma DIN 22110 Parte 3. As emendas em correias Flexsteel podem durar por 
toda vida útil da correia quando empregado nosso material de emenda e seguido à risca nossos 
procedimentos.

eMeNdaS CoM preForM™
As emendas convencionais para correias com cabos-de-aço envolvem o uso de cimentos e tiras 
de borracha (macarrão). O tempo de secagem do cimento impacta diretamente no tempo de 
execução além de aumentar os riscos de contaminação dos materiais na região da emenda, 
comprometendo o desempenho da mesma. O preenchimento dos espaços entre cabos e seu 
alinhamento é um procedimento que demanda muito tempo. Com o objetivo de melhorar o 
desempenho e reduzir o tempo de confecção das emendas, desenvolvemos painéis de borracha 
pré-moldados que eliminam o uso do cimento e do macarrão, além de reduzir em 25% o tempo de 
realização de uma emenda. O desempenho e a duração de emendas em correias Flexsteel com o 
patenteado Preform ™ aumenta em 33% quando comparado com o método convencional.
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Características e Benefícios

Nossa avançada tecnologia na formulação de 
compostos de borracha nos permite inovar não 
apenas nos compostos que terão contato com o 
material transportado, mas também nos compostos 
do lado inferior que terão contato com os rolos e 
tambores, como é o caso dos compostos Easyrider ™ 
e SLRR (Super baixa resistência ao rolamento).

A força motriz necessária para mover uma correia 
transportadora é função de alguns fatores como, por 
exemplo, o esforço em movimentar a correia sobre 
os rolos. A cobertura inferior da correia sofre o ciclo 
de compreensão e relaxamento, também conhecido 
como identação, a cada vez que passa por um rolo 
do transportador. Em transportadores de longas 
distância a energia perdida pelo efeito da identação 
ou, em outras palavras, a força motriz para superar 
esse efeito, pode representar até 61% de toda a 
potência necessária para mover a correia.

Os compostos Easyrider ™ e SLRR são formulados 
para devolver essa energia ao sistema através da 
resiliência do composto, ao invés de absorvê-la. 
Utilizando nosso composto Easyrider ™, pode-se 
alcançar até 20% de redução do consumo de energia 
e até 32% se utilizar nosso composto SLRR. Nossos 

clientes podem optar por economizar no consumo de energia ou utilizar a nova potência  disponível, devido ao uso do composto, 
para aumentar sua tonelagem transportada com a mesma motorização instalada. O aumento da produtividade pode chegar até 
17% com o composto Easyrider ™ e até 28% com o composto SLRR.

E o melhor dessa tecnologia, comprovada em mais de 400 km de correias com Easyrider ™ e SLRR pelo mundo, é que não é 
necessário nenhuma modificação no sistema transportador, basta instalar nossas correias Flexsteel com esses compostos para 
obter resultados imediatos.

 

Compostos easyrider & Slrr: 
economia ou produtividade? 
Você escolhe !

exCeleNTe alINhaMeNTo

Nossas correias Flexsteel são construídas com alinhamento horizontal dos cabos  conforme norma 
DIN EN ISO 15236, onde os cabos-de-aço são precisamente espaçados, com cuidadoso controle 
de tensão e com torções à esquerda e à direita alternadamente por toda a largura da correia. Estas 
características resultam em um melhor acamamento da correia e consequentemente melhor 
alinhamento quando em operação.
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Flexsteel®

Correias também disponíveis em outras tensões. Outros diâmetros de cabos-de-aço podem ser utilizados de acordo com solicitações. Tensões de operação baseadas em fator de segurança de 6.67 Pitch baseado em 

correia de 1220 mm de largura.

Espessura aproximada da Correia = diâmetro do cabo + espessura das coberturas

Correias Flexsteel®

Nomenclatura

Tensão de ruptura Tensão admissível
diâmetro do Cabo
(nominal) pitch Módulo de elasticidade

kN/m kN/m mm mm kN/m

ST800 800 120 3.6 17.5 58000

ST1000 1000 150 3.6 13.9 72000

ST1250 1250 187 5.2 21.7 90000

ST1600 1600 240 5.2 16.9 115000

ST2000 2000 300 5.2 13.5 144000

ST2500 2500 375 5.2 10.9 180000

ST3150 3150 472 8.0 18.5 227000

ST3500 3500 525 8.0 16.6 252000

ST4000 4000 600 9.2 19.1 288000

ST4500 4500 675 10.0 20.5 324000

ST5000 5000 750 11.0 20.8 360000

ST5400 5400 810 11.0 19.4 389000

ST6000 6000 900 12.4 21.6 432000

ST6500 6500 975 12.4 20.1 468000

ST7000 7000 1049 12.4 18.8 504000

ST7500 7500 1124

CONSULTE-NOS

540000

ST8000 8000 1199 576000

ST8500 8500 1274 612000

ST9000 9000 1349 648000

ST9500 9500 1424 684000

ST10000 10000 1499 720000

Cabos de aço

Nomenclatura da Correia kN/m ST701-ST1169 ST1170-ST2629 ST2630-ST3738 ST3739-ST4089 ST4090-ST4906 ST4907-ST5432 ST5433-ST7499

diâmetro do cabo mm 3.6 5.2 8.0 9.2 10.0 11.0 12.4

peso aproximado - Correias Flexsteel

Nomenclatura da Correia kN/m ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500 ST3150 ST3500

Peso da carcaça (kg/m2) 6.8 7.4 10.3 11.3 12.6 14.2 20.4 21.5

Nomenclatura da Correia kN/m ST4000 ST4500 ST5000 ST5400 ST6000 ST6500 ST7000

Peso da carcaça (kg/m2) 24.6 27.0 31.0 32.5 36.4 38.4 40.3

Peso aprox. para cada 1mm 
de cobertura  (kg/m) 1,2

Peso aproximado da correia = peso da carcaça + peso das coberturas. Espessura mínima de 5 mm de cobertura inferior para correias Sensor Guard®.

Contate nosso departamento comercial para assistir na determinação das espessuras mínimas de coberturas para sua aplicação. Limites mínimos de cobertura dependem da tensão da correia.
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Correias Flexsteel

Nomenclatura da Correia diâmetro mínimo recomendado para tambores (percentual da tensão admissível da correia no tambor desejado)

kN/m >100% - 125% 75 - 100% 50 - 75% <50% Tambor de desvio

ST701-ST1169 1000 800 630 400 315

ST1170-ST2629 1250 1000 800 630 400

ST2630-ST3738 1600 1400 1000 800 630

ST3739-ST4088 1800 1600 1250 1000 800

ST4089-ST4906 2000 1800 1400 1000 800

ST4907-ST5432 2000 1800 1400 1250 800

ST5433-ST7499 2400 2000 1600 1250 1000

ST7500-ST7943 2400 2200 1600 1400 1000

ST7944-ST10000 3000 2500 2000 1400 1250

distância de Transição

Tambores de desvio são definidos como tambores com 150 mm ou menos de contato com a correia e tensões menores do que 50% da tensão admissível da correia.

Os diâmetros dos tambores para correias Flexsteel são determinados através da pressão de face no tambor e/ou a proporção entre o tambor e o diâmetro do cabo-de-aço.

Todos os tambores devem ser planos. Tambores cônicos (crowned pulleys) exercem tensão excessiva em correias com cabos-de-aço de alto módulo de elasticidade, podendo ocasionar quebras prematuras nos 

cabos-de-aço da correia

Comprimento mínimo de Transição recomendado

Inclinação dos rolos 20o 35o 45o

Tipos de Transição posição a posição B posição a posição B posição a posição B

percentual da 
tensão de ruptura da 
correia

acima de 90o 2,0L 4,0L 3,4L 6,8L 4,0L 8,0L

de 60o a 90o 1,6L 3,2L 2,6L 5,2L 3,2L 6,4L

Menos do que 60o 1,0L 2,0L 1,8L 3,6L 2,2L 4,4L

BORDA DA CORREIA

ALINHAMENTO COM O TOPO DA POLIA

Topo da polia alinhado na metade da altura do rolete de carga

ÚLTIMO ROLETE 
DE CARGA

POLIALINHA DE CENTRO DA CORREIA

DISTÂNCIA DE TRANSIÇÃO

BORDA DA CORREIA

ÚLTIMO ROLETE 
DE CARGA

POLIA

LINHA DE CENTRO DA CORREIA

Topo da polia alinhado com topo do rolete central de carga

ALINHAMENTO COM O TOPO DA POLIA

DISTÂNCIA DE TRANSIÇÃO

BORDA DA CORREIA

ALINHAMENTO COM O TOPO DA POLIA

Topo da polia alinhado na metade da altura do rolete de carga

ÚLTIMO ROLETE 
DE CARGA

POLIALINHA DE CENTRO DA CORREIA

DISTÂNCIA DE TRANSIÇÃO

BORDA DA CORREIA

ÚLTIMO ROLETE 
DE CARGA

POLIA

LINHA DE CENTRO DA CORREIA

Topo da polia alinhado com topo do rolete central de carga

ALINHAMENTO COM O TOPO DA POLIA

DISTÂNCIA DE TRANSIÇÃO

posição a

posição B
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Brasil

Rodovia Presidente Castelo Branco,

Km 32 + 354,6m, no 2.555 - Itapevi - SP

CEP 06696-100 

email: sac.contitech@contitech.com.br

argentina

Av. Cabildo 2677 – 4º. piso A  (C1428AAI)

Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Phone:  (+5411) 4896-2444

Mail: infoargentina@contitech.com.ar

Chile

Avenida José Luis Caro 1635

Padre Hurtado – Santiago

Teléfono: (56-2) 2 4955300 – 2 4955339

Email: ventaschile@contitech.cl

Venezuela

Carretera Nacional Valencia-Tinaquillo

KM 46, Tinaquillo. Edo Cojedes – Venezuela

Phone: +58 258 4002111 

4002102  4002132

Visite nosso site:

www.contitech.com.br

o conteúdo aqui apresentado não é juridicamente vinculativo e é 
fornecida apenas como informação. as marcas exibidos aqui são 
de propriedade da Continental ag e/ou suas afiliadas. Copyright© 
Continental ag. Todos os direitos reservados. para obter informações 
completas acesse contitech.de/discl_en e consulte o seu país de origem.

ContiTech. engenharia em alto nível.

Uma divisão do Grupo Continental, a ContiTech é sinônimo 

de inovação e liderança em borracha natural e plásticos. 

Somos parceiros da indústria e enxergamos o futuro à nossa 

frente, nossos engenheiros desenvolvem soluções com e 

para os nossos clientes em todo o mundo. Essas soluções 

sob medida são criadas para atender as necessidades 

do mercado. Com grande experiência em materiais e 

processos, somos capazes de desenvolver tecnologias de 

ponta, com utilização responsável dos recursos. Somos 

rápidos para responder às tendências tecnológicas mais 

importantes, como a integração de funções, engenharia 

leve e redução da complexidade, e oferecer uma gama de 

produtos e serviços relevantes. Dessa forma, quando você 

precisar de nós, você vai encontrar, pois já estamos lá.


