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Extra Service Micro-V® XF
Yeşİl Altın
Ağır iş motorları sıradan motorlara benzemez,
ihtiyaçları da öyle. Yüksek güç aktarımı, arttırılmış
gerilim - hız seviyeleri ve ağır çalışma ortamları,
bu motorları bir kayışın en azılı düşmanları haline
getirir. Beklenmeyen arızalar büyük ölçüde zaman
ve para kaybına sebep olduğundan, ağır hizmet
gereksinimlerini karşılayan bir kayışın önemi aşikardır.

Taşıma araçları ve ağır yük vasıtaları için ürettiği yedek
parça ürünlerinin yanı sıra, önde gelen bir orijinal
ekipman imalatçısı olan Gates, ağır yük kayışlarını
herkesten iyi tanımaktadır. İşte bu nedenle özel ağır
yük ürün yelpazemizi, daha uzun süre dayanmak üzere
tasarlanan devrim yaratan yeni bir kayışla genişlettik.
Extra Service Micro-V® XF dünyadaki en sağlam kayış.
Yeşil renkte, altın değerinde bir ürün.

Ömür boyu kullanım için tasarlandı
Extra Service Micro-V® XF başka kayışa benzemez.
Daha iyidir. Çok daha iyidir.
Orijinal ekipman kalite standartlarına göre üretilen ve
özellikle araç filoları ile kamyon, otobüs ve traktörlerdeki
ağır yük uygulamaları için tasarlanan Extra Service
Micro-V® XF, günümüzün en ağır uygulamalarının
en zorlu gereksinimlerini dahi karşılamaktadır.

Yoğun testlerle kanıtlandığı üzere, kullanım ömrü
standart çok kanallı kayışlara göre iki kat daha uzundur.
Extra Service Micro-V® XF, aşınma ve ısı direnci, yük
kapasitesi ve esneklik konularında tüm rakiplerini sürekli
geride bırakmaktadır.

İşte yeşil Extra Service Micro-V® XF kayışlarını rakipsiz
kılan unsurlar:
1 Kayışın arkasındaki yeşil sargı, aşınmaya karşı yüksek oranda direnç sağlar.
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2 Yakın zamanda geliştirilen polyester germe kordları, en yüksek gerilimlerde
dahi düşük uzama ve optimum yük taşıma kapasitesini temin eder.
3 Aramid elyafla güçlendirilmiş EPDM kayış kanalları en yüksek ve en düşük
sıcaklık derecelerinde optimum direnç sunar. Aynı zamanda kabarma,
yağ damlaları ve UV ışınına karşı son derece dirençlidir.
4 Düşük kayış profili esneme ömrünü uzatır ve bu sayede daha fazla yol kat
edilmesini ve sorunsuz performans sağlar.

En sert koşullarda dahi,
Extra Service Micro-V® XF kayış ömrü,
standart serpantin kayışların ömrünü ikiye katlar.
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Geniş kapsam
Gates Micro-V® XF ürün yelpazesi, tüm piyasa ihtiyaçlarına
yöneliktir.

Boyuta dayalı numaralandırma sistemi, uygulama için
doğru kayışın belirlenmesini kolaylaştırır.
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Yeşil altın
Bu kayış, kayış performansıyla ilgili bakış açınızı tamamen
değiştirerek aksaklıkları önlemenize yardımcı olacak ve bu
sayede bakım masraflarını düşürecektir.

Gates’in sağlam, ağır yük Extra Service ürün sınıfının bir
parçası olan yeni yeşil kayıştan daha azıyla yetinmeyin.

Gates Extra Service: ağır yük uygulamalarına yönelik eksiksiz bir ürün yelpazesi
Kimse kayışları Gates’ten daha iyi bilemez. Sorunsuz
ve uzun ömürlü hizmet sağlamak üzere özel olarak
tasarlanan ağır yük ürünlerinde geniş bir yelpaze
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sunuyoruz. Uzman ve satış desteği ile sürekli güncellenen
uygulama bilgisi, Gates’in ağır yük programını tamamlar.
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Isı Direnci

Esneklik
Gates Extra Service programı hakkında detaylı bilgi için lütfen Ağır Yük Ürünleri tanıtım broşürünü inceleyiniz
(E/70264).
Bayiniz:

Üreticiler gerektiğinde ayrıntıları değiştirme hakkını saklı tutarlar.
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