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TENSIONERS
LANGER
MEE DAN GEWONE SPANROLLEN
Dieselmotoren zijn per definitie zwaar voor
automatische spanrollen. Ze schudden en trillen
standaardontwerpen gewoon de vernieling in.
Behalve DriveAlign® spanrollen voor hulpaandrijvingen
op zware toepassingen. Ze zijn ontworpen
om ruimschoots aan de strenge eisen van de
eerstemontagemarkt te voldoen, dankzij de volgende
kenmerken:
• De gegoten aluminium basis en arm voor zware
toepassingen zorgen voor extra kracht en een exacte
riemuitlijning
• Het hoogtechnologische dempingsmechanisme beperkt
trillingen tot een minimum en verlengt zo de levensduur
van spanrol en riem
• De riemschijf bevat een dubbele rij precisielagers, die de
wrijving minimaliseert en zo de levensduur verlengt
Laboratoriumtesten, bij extreem hoge trillingen en in
verontreinigingsomgevingen, hebben aangetoond dat
Gates DriveAlign® spanrollen voor zware toepassingen
tot driemaal langer meegaan dan de concurrerende
spanrollen in de vervangmarkt.

Kenmerken:
1. De unieke afdichting
voorkomt verontreiniging
van interne onderdelen,
voor een maximale
duurzaamheid en werking.
2. De stalen riemschijf
werd machinaal
afgewerkt, vermindert
de oppervlakteslijtage
en beschermt de
interne lagers tegen
verontreiniging van
buitenaf.
3. De dubbele rij lagers
beperkt wrijving tot een
minimum, waardoor de
lagers minder snel slijten
en minder lawaai maken.
4. Geperfectioneerde
componenten, ontworpen

voor een maximale kracht
en duurzaamheid.
5. Het gepatenteerde
ontwerp zorgt voor een
uitstekende riemuitlijning
en -spanning, wat
het rendement en de
levensduur van de
aandrijving ten goede
komt.
6. De ronde chroomsiliconen veer is
minder vatbaar voor
buigvermoeidheid.
7. Het gepatenteerde
dempingsmechanisme
garandeert een maximale
stabiliteit, vermindert
trillingen en verlengt de
levensduur van de spanrol.
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Beschikbaar voor alle toepassingen:
Bussen, bedrijfswagenparken, bouwvoertuigen, vrachtwagens, zware diesels, landbouwvoertuigen

Voor een optimaal rendement, één oplossing: Gates Extra Service DriveAlign® spanrollen
Uw distributeur:

Constructiewijzigingen voorbehouden.
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