UKŁAD NAPĘDU PASKA SYNCHRONICZNEGO

ZESTAW GATES POWERGRIP®
PLUS Z POMPĄ WODNĄ

TERAZ DOSTĘPNE W RAMACH ROZSZERZONEJ OFERTY
Najlepszą metodą zagwarantowania Twoim klientom niezawodnej
pracy układu napędowego jest wymiana paska rozrządu wraz
ze wszystkimi współpracującymi komponentami w tym samym
czasie. Wymiana pompy wodnej ma również istotny wpływ na
prawidłowe wykonanie kompleksowej naprawy.
Z rozszerzoną ofertą zestawów rozrządu Gates PowerGrip® Kit Plus
z pompą wodną możesz dokonywać kompleksowych napraw
samochodów swoich klientów przy użyciu najwyższej jakości części.
Program zestawów rozrządu PowerGrip® Kit Plus jest regularnie
poszerzany o kolejne zastosowania.

ZESTAW GATES
POWERGRIP® PLUS
Z POMPĄ WODNĄ

Czy wiedziałeś, że?
Pompa wodna stanowi istotny element
układu chłodzenia. Zapewnia ona ciągły
przepływ chłodziwa i tłoczy średnio 1,7
miliona litrów płynu podczas jazdy na
dystansie 100.000 km.

PROFILAKTYKA JEST LEPSZA NIŻ USUWANIE SKUTKÓW AWARII.
Wiele pomp wodnych jest napędzanych paskiem rozrządu. Jeżeli pompa
ulegnie uszkodzeniu, nastąpi wyciek chłodziwa, który może negatywnie
oddziaływać na pasek i mieć wpływ na jego przedwczesne uszkodzenie.
Firma Gates zaleca inspekcję pompy wodnej napędzanej paskiem rozrządu
przy okazji obsługi lub wymiany paska oraz innych komponentów napędu.
Dzięki ofercie PowerGrip® Kit Plus masz pod ręką wszystkie elementy
konieczne do wykonania kompleksowej naprawy danego układu,
dostarczone w jednym opakowaniu:
› pasek(i)
› koło(a) pasowe
› napinacz(e)
› inne elementy konieczne do wykonania kompleksowej naprawy danego
układu (śruby, sprężyny, itd.)
› wskazówki montażowe
› naklejka przebiegu

PLUS
› pompa wodna - odpowiednia dla danej aplikacji
› pierścienie uszczelniające i/lub uszczelki olejowe (gdy niezbędne)

KUPUJĄC ZESTAWY GATES POWERGRIP® KITS PLUS Z POMPĄ WODNĄ
OTRZYMUJESZ:
› Jakość OE poszczególnych komponentów
Pompy wodne Gates zaprojektowane zostały z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności oraz
trwałości. Wszystkie pompy opracowano tak, aby odpowiadały specyfikacji OE ze względu
na wygląd, pasowanie i osiągi, a optymalne funkcjonowanie potwierdzają każdorazowo
fabryczne testy.
› Wszystkie elementy w jednym opakowaniu
Nie ma dalszej potrzeby zamawiania osobnych części: komponenty metalowe, pasek(i)
rozrządu, pompa wodna i wskazówki montażowe dostarczane są w jednym opakowaniu,
a zawartość dostosowana jest do konkretnego zastosowania.
Zaoszczędź swój czas montując paski, napinacze i pompę wodną o jakości OE,
doskonale pasujące do konkretnej aplikacji!
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