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SU POMPALı GATES POWERGRIP®
İLAVE KİTİ

ŞİMDİ GENİŞ YELPAZEDE MEVCUT
Müşterilerinize güvenilir bir triger kayışı tahrik sistemi garantisi
vermenin en iyi yolu, triger kayışları ve tüm tahrik bileşenlerini aynı
anda değiştirmektir. Su pompasını değiştirmek de tam bir bakım
açısından kritiktir ve zaman açısından verimlidir.
Gates’in geniş bir yelpazede sunduğu su pompalı PowerGrip® ilave
kitleri sayesinde tam bir yüksek kaliteli sistemle müşterilerinizin
araçlarının bakımını yapabilirsiniz. Su pompalı PowerGrip® ilave
kiti yelpazesi, düzenli olarak eklenen yeni referanslarla sürekli
olarak genişlemektedir.

SU POMPALI GATES
POWERGRIP® İLAVE KİTİ

Bunları biliyor muydunuz?
Su pompası, aracın soğutma sisteminin
hayati bir parçasıdır. Soğutma sıvısının
radyatör ve motor boyunca sürekli olarak
dolaşmasını sağlar. Ortalama bir su
pompası, yaklaşık 100.000 kilometre
yolda 1,7 milyon litre soğutma sıvısının
dolaşmasını sağlar.

ÖNLEMEK BAKIMDAN DAHA İYİDİR.
Çoğu su pompası triger kayışı tarafından tahrik edilir. Su pompası
arızalanırsa soğutma sıvısı sızıntı yapar ve kayışı kirletir. Uzun vadeli
soğutma sıvısı kirliliği, en sonunda triger kayışının erken arızalanmasına
yol açar. Gates, triger kayışı ve diğer tahrik bileşenlerinin bakımı
yapılırken triger kayışıyla tahrik edilen su pompasının da değiştirilmesini
tavsiye etmektedir.
Su pompalı PowerGrip® ilave kiti konsepti sayesinde uygulama için ideal
tek pakette eksiksiz bakım için gereken tüm elemanlara sahip olursunuz:
› triger kayış(lar)ı
› avara(lar)
› kayış gergi birim(ler)i
› eksiksiz bakım için gerekli diğer parçalar (cıvatalar, yaylar, vs.)
› montaj talimatları
› bir durum etiketi
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› uygulamaya özel bir su pompası
› gerektiğinde kullanılan contalar ve keçeler

SU POMPALI GATES POWERGRIP® İLAVE KİTİYLE
ŞUNLARA SAHİP OLURSUNUZ:
› Orijinal ekipman kalitesinde bileşenler
Yüksek verim ve uzun süre dayanıklılık için tasarlanmış su pompaları. Tüm pompalar,
görünüş, uyum ve performans açısından orijinal ekipman özelliklerine göre tasarlanmıştır
ve optimum performansı sağlamak için orijinal ekipman basınçlarına göre fabrikada
test edilmiştir.
› Her şey dahil paket
Artık ayrı ayrı parça siparişlerine son: metal bileşenler, triger kayış(lar)ı, su pompası
ve montaj talimatları tek bir kompakt ve kullanışlı pakette gelir ve uygulamaya uygundur.
Uygulamaya tam olarak uyan orijinal ekipman kalitesindeki kayışlar,
gergiler ve su pompalarıyla montaj süresinden tasarruf edin!
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