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PowerGrip® Kit Plus
met waterpomp
Nu beschikbaar in een uitgebreid gamma

Een aandrijving die perfect functioneert is van
essentieel belang voor de goede werking van
de motor. De beste manier om uw klanten een
betrouwbaar synchroon aandrijvingssysteem te
garanderen, is de distributieriemen en de andere
aandrijvingsonderdelen gelijktijdig te vervangen.
In vele gevallen is het immers ten zeerste
aanbevolen niet enkel de distributieriem, maar
ook de spanrol en riemschijven/meelooprollen te
vervangen. Ook de vervanging van de waterpomp
is van essentieel belang om een volledig onderhoud
te kunnen garanderen.
Met Gates’ uitgebreide gamma PowerGrip® Kits
Plus met Waterpomp kunt u uw klanten een
uitstekende service bieden. Het gamma wordt
voortdurend uitgebreid: regelmatig worden nieuwe
referenties toegevoegd.

Wist u dat ...
De waterpomp van essentieel belang is voor het
koelsysteem van een voertuig? Zij zorgt namelijk
voor een ononderbroken stroom van koelvloeistof
door de radiator en door de motor. Een waterpomp
behandelt gemiddeld 1,7 miljoen liter koelvloeistof
in ongeveer 100 000 kilometer.

Voorkomen is beter dan genezen
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.
Met de PowerGrip® Kit Plus met Waterpomp
beschikt u over alle nodige elementen voor een
volledig onderhoud, in één enkele kit, klaar voor
montage:
• 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

PowerGrip® Kits Plus met Waterpomp
bieden u:
• Eerstemontagekwaliteit
Gates waterpompen zijn
ontworpen voor een
efficiënte werking en een
lange levensduur. Alle
pompen zijn vervaardigd
volgens eerstemontage-specificaties met betrekking
tot uitzicht, montage en rendement en zij werden
getest onder eerstemontagedruk om een optimale
werking te garanderen.
• Alles in één
U hoeft geen losse stukken meer te bestellen: de
metalen aandrijvingsonderdelen, distributieriem(en),
waterpomp en montage-instructies zitten samen in
één verpakking, klaar voor montage.
• Uitgebreid gamma
Het gamma van PowerGrip® Kits Plus met
Waterpomp wordt voortdurend uitgebreid.
• Geactualiseerde documentatie
De Gates-catalogus voor
personenwagens (E/70107)
en de online catalogus op
www.gatesautocat.com bevatten naast
de PowerGrip® Kit Plus-referenties voor
personenwagens en lichte bedrijfswagens, ook een
beschrijving per kit en illustraties van de onderdelen.
De numerieke lijst voor PowerGrip® Kits (E/70312)
vermeldt de toepassingen per kit.

Bespaar tijd op de montage : installeer
riemen, spanrollen en waterpompen
van eerstemontagekwaliteit die perfect
passen op de applicatie!

Uw distributeur:
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