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Återanvändbara universalverktyg
för Stretch Fit™-installation

En Stretch Fit™-rem behöver precis som alla andra elastiska remmar installeras med ett lämpligt monteringsverktyg.
Gates har därför utvecklat två återanvändbara, universalverktyg så att montören har allt som behövs för att
garantera en perfekt installation av Gates Stretch Fit™-remmar. Tack vare dessa universalverktyg klarar man 80%
av dagens Stretch Fit™-tillämpningar. Dessa verktyg är förpackade i ett robust, slagtåligt plastfodral och innehåller
utöver universalverktyget också tre bultar för stabilisering av verktyget mot remskivan. På grund av remskivornas
varierande diametrar är dessa bultar olika långa. För att kunna erbjuda våra kunder en ännu mer komplett service
utvecklar Gates också motorspecifika monteringsverktyg för Stretch Fit™.
Varför då investera i engångsverktyg när du kan lita på Gates slitstarka, kostnadsbesparande och miljövänliga
lösningar? Eftersom Gates monteringsverktyg för Stretch Fit™-installation kan återanvändas, säljs
Stretch Fit™-remmarna och -verktygen var för sig.

Remserien Stretch Fit™

Ett tillägg till Micro-V® XF-sortimentets multiribb-remmar
Gates erbjuder ett omfattande produktsortiment för
remdrivna hjälpaggregatsystem, inklusive multiribremmarna Micro-V® XF, DriveAlign® remspännare och
Micro-V® XF-satser, samt den nödvändiga, tekniska
support som behövs för ett tillförlitligt och slitstarkt
drivsystem. Med det nya sortimentet av Stretch Fit™multiribbremmar, erbjuder Gates ännu en professionell
lösning till den fria eftermarknaden.
Fler och fler biltillverkare levererar fordonsmodeller som
inte är utrustade med någon remspännare. Stretch Fit™remmar är den idealiska lösningen för dessa specifika
tillämpningar. De innehåller en förspänning och bevarar
därmed en spänning som är tillräcklig för en effektiv
kraftöverföring under en lång tid, men som ändå är lös
nog för en enkel montering och för att förhindra andra
komponentproblem.

Tydliga och detaljerade monteringsanvisningar
Gates har utformat en specifik monteringsanvisning för alla
sina Stretch Fit™-remmar med multirib. Dessa anvisningar finns
tryckta på insidan av remgördeln och innehåller en referens till
lämpligt verktyg för Stretch Fit™-installation. Denna referens
till korrekt verktyg nämns också på fodralets utsida, samt i
Gates kataloger.

Uppdaterad tillämpningsinformation
Detaljerad information om Stretch Fit™ artikelnummer,
storlekar, tillämpningar och verktyg finns i den nya katalogen
Gates Drive Systems E/70107 ED 2008 samt i den flerspråkiga
katalogen på Internet; www.gatesautocat.com.
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