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Gates PowerGrip® Kit Plus

Kits met olieringen, O-ringen en/of waterpompen
Als u bedenkt welke ernstige problemen een slecht werkende aandrijving kan
veroorzaken, dan beseft u meteen dat een aandrijving die perfect functioneert geen
overbodige luxe is. De beste manier om uw klanten een betrouwbaar synchroon
aandrijvingssysteem te garanderen, is de distributieriemen en de metalen onderdelen
gelijktijdig te vervangen. Gates’ uitgebreide gamma PowerGrip® kits helpt u nog betere
zaken te doen en uw klanten een uitstekende service te bieden.
Twee soorten PowerGrip® kits werden aan het bestaande Gates-kitgamma toegevoegd:

PowerGrip® Kit Plus, met olieringen en O-ringen
In vele gevallen is het ten zeerste aanbevolen niet enkel de distributieriem, spanrol en riemschijven/meelooprollen
te vervangen. Om een volledig onderhoud te kunnen garanderen is het eveneens essentieel om olieringen,
O-ringen en andere zeer speciﬁeke onderdelen te vervangen. Voor die toepassingen biedt Gates de
PowerGrip® Kit Plus, met olieringen en O-ringen: een toepassingsspeciﬁeke kit die alle elementen bevat die u
nodig hebt om een volledig onderhoud van het aandrijvingssysteem te kunnen bieden.
Net als alle andere motoronderdelen zijn dichtingen onderhevig
aan extreme temperaturen en slijtage. Olieringen lijden onder
imperfectie van de assen, verkeerde uitlijning van as en boorgat
en beweging van de assen. Een lekkende dichting zal de riem
verontreinigen en kan schade aan de motor veroorzaken.

Afhankelijk van de toepassing bevat een
PowerGrip® Kit Plus:
- de distributieriem(en)
- de meelooprol(len)
- de spanrol(len)
- andere onderdelen nodig voor een volledig onderhoud
(bouten, veren,...)
- montage-instructies
- een kilometersticker

PLUS:
- oliering(en) en/of
- O-ring(en) en/of
- andere toepassingsspeciﬁeke componenten

PowerGrip® Kit Plus, met waterpomp
De waterpomp is van essentieel
belang voor het koelsysteem
van een voertuig. Zij zorgt
namelijk voor een ononderbroken
stroom van koelvloeistof door de
radiator en door de motor. De
gemiddelde waterpomp behandelt
1,7 miljoen liter koelvloeistof in
ongeveer 100 000 kilometer. Vele
waterpompen worden aangedreven
door de distributieriem. Wanneer
de waterpomp faalt, dan zal de
koelvloeistof lekken en de riem
verontreinigen. Een langdurige
verontreiniging met koelvloeistof zal
uiteindelijk leiden tot een defecte
distributieriem. Gates raadt aan
om de door de distributieriem
aangedreven waterpomp na te
kijken terwijl u de distributieriem en
de andere aandrijvingsonderdelen
controleert.
Dankzij de PowerGrip® Kit Plus met
waterpomp hebt u alle elementen die nodig
zijn om een volledig onderhoud te kunnen
garanderen, in één enkele kit:
-

de distributieriem(en)
de meelooprol(len)
de spanrol(len)
andere onderdelen nodig voor een
volledig onderhoud (bouten, veren,...)
- montage-instructies
- een kilometersticker

PLUS:
- een toepassingsspeciﬁeke waterpomp
- dichtingen en pakkingen waar nodig

Zorg voor een perfecte werking van uw aandrijvingssysteem: vervang
gelijktijdig de distributieriem en de andere aandrijvingscomponenten!

Uw distributeur:

Constructiewijzigingen voorbehouden.
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