E13/70460

ZESTAWY
POWERGRIP®
Niezawodne rozwiązanie dla paskowych układów napędowych
Źle funkcjonujący układ rozrządu może spowodować poważne
problemy. Wysoce prawdopodobnym jest, że źródło uszkodzenia
jednego elementu będzie również oddziaływało na pozostałe
komponenty układu. Metodą gwarantującą poprawne i bezpieczne
funkcjonowanie jest wymiana pasków rozrządu, kół pasowych
luźnych i napinaczy w tym samym czasie. Szerokość oferty zestawów
PowerGrip® stanowi idealne rozwiązanie.
W zależności od zastosowania zestaw
PowerGrip® zawiera:

•
•
•
•
•

1 lub 2 paski rozrządu
niezbędne koła pasowe/napinacze
płyty mocujące
instrukcje montażowe
inne elementy konieczne do
wykonania kompleksowej naprawy 		
danego układu (śruby, sprężyny itd.)

Kupując zestaw firmy Gates otrzymujesz:

•

pasek/ paski rozrządu oraz wszystkie elementy metalowe konieczne do wykonania kompleksowej
		 naprawy danego układu – całość dostarczona w jednym opakowaniu
• w zależności od wymagań, w zestawach Gates PowerGrip® Plus dostarczane są również o-ringi, 		
		 uszczelnienia olejowe i/ lub pompa wodna
• jakość OE, będącą wynikiem wieloletniego doświadczenia jako dostawcy pasków i napinaczy
		 na pierwszy montaż
• wszystkie niezbędne i prawidłowo dobrane komponenty w zestawie
• fachowe wsparcie techniczne

Zestawy rozrządu z pompą wodną PowerGrip® Plus
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.
Wiele pomp wodnych jest napędzanych paskiem rozrządu.
Jeżeli pompa ulegnie uszkodzeniu, nastąpi wyciek
chłodziwa, które 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.

Szukasz niezawodnych rozwiązań dla układu paska
rozrządu? Zaufaj firmie Gates - specjaliście w
paskowych systemach układu napędowego.
Gates oferuje paski i zestawy PowerGrip®, wsparcie
techniczne oraz wszystkie narzędzia potrzebne do
idealnego montażu.

Produkty firmy Gates to najlepszy wybór
części dla układu napędowego.

Twój dystrybutor:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miarę potrzeb.
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