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Gates nya stativ
för sex olika
bränsleslangar
Hjälper er att maximera försäljningen!
Med Gates nya stativ för sex olika bränsleslangar kan ni öka er marknadsandel. Detta nydesignade
stativ har 6 rullar; var och med en längd av 7,5 m bränsleslang. Alla med bästa försäljningsresultat.
Ni kan välja mellan 2 olika stativ: Ett för bränsleslangar med innerdiametrarna 3.2, 4,
5, 6, 8, och 10 mm (ref. 4986-10160). Ett för innerdiametrarna 3.2, 4, 6, 7, 8 och 10 mm
(ref. 4986-10161).
Välj det sortiment som bäst
En förpackning med stativ för sex bränsleslangar innehåller:
uppfyller era krav.
Inget är enklare än att välja
• en metallram, 530 mm bred
slang från detta praktiska
med Gates logga och
stativ med sex olika rullar:
fördelningsplatta;
ni väljer önskad diameter,
• 6 rullar, var och en med
skär av rätt längd och ni har
7,5 m slang;
precis det som behövs.
• 7 magnetiska identifikationsplattor för att kunna välja just
den slang ni behöver;
• 4 skruvar och 4 pluggar för
att sätta fast stativet på
väggen, samt 2 speciella
hakar som passar till
alla typer av Pegboard
(väggpaneler)
• Gates slangsax i lättvikt, fäst
i ramen.
När ert bränsleslangsstativ
behöver påfyllning, kan ni beställa
3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,
7 mm, och 8 mm slangar på
15 m:s rullar, och 10 mm slang på
10 m:s rullar.

Gates bränsleslangsstativ med sex olika slangar ökar
er marknadsandel.
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Tillämpning
Tillverkade för fixerade bensinslangar i
bränslesystemet i personbilar.

Gates textilklädda
bränsleslangar
Därför att originalkvalitet är det
bästa ni kan få!
Har ni sett Gates nya textilklädda
bränsleslangar? Dessa slangar är av högsta
kvalité, de är överklädda med slitstark textil
som ej kan skadas av olja samt är pålitliga
och säkra för personbilar.
De finns i sju olika storlekar. Vilket täcker det
största behovet och gör det möjligt för er att
utan problem ge era kunder bästa service.

Varning
Får ej användas för bränsleslangar inuti
bensintanken, sur gas, LPG och biodieselolja.
Är ej tillverkade för att ersätta kombinerade
bränsleslangar i insprutningsmotorer.

Program
Prod.nr
4324-10050
4324-10051
4324-10055
4324-10052
4324-10056
4324-10053
4324-10054

Innerdiameter
mm
tum
3,2
4
5
6
7
8
10

Längd
m

7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8

15
15
15
15
15
15
10

Konstruktion och fördelar
• Slangarna tål värme, bensin (med eller utan
bly samt diesel) och olja.
• Det flätade textilöverdraget förstärker
ledningen och tål värme, olja, ozon och är
väderbeständigt.
• Konstruktionen tål ett arbetstryck upp till
6 kg/cm2 (85 psi).
• Bränsleslangen förblir opåverkad vid
temperaturer från - 30° till + 100° C.

För att få en perfekt tätning använd Gates slangklämmor.
Se också vår katalog E2/70326.
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