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Korki wlewu paliwa Gates o jakości OE
Do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów

Doskonałe uszczelnienie
Korki wlewu paliwa firmy Gates charakteryzują się trwałą konstrukcją i wykonane są z odpornego
na ścieranie tworzywa termoplastycznego, co zapewnia szczelne zamknięcie zapobiegające
wyciekom i nieszczelnościom. Oferta typowych korków wlewu paliwa obejmuje korki z
zamkiem i bez zamka. Korki wlewu paliwa z zamkiem uniemożliwiają nieuprawniony
dostęp do zbiornika paliwa. Montaż wszystkich korków wlewu paliwa jest łatwy.

Optymalne ciśnienie paliwa
Występują dwa rodzaje korków: z odpowietrzeniem i bez odpowietrzenia. Korki wlewu paliwa
bez odpowietrzenia zalecane są w przypadku, gdy zbiornik paliwa odpowietrzany jest przez
króciec wlewu paliwa, natomiast korki z odpowietrzeniem wyposażone są w specjalny zawór
odpowietrzający i można je używać do zbiorników paliwa pozbawionych odpowietrzenia.

Większa dbałość o środowisko naturalne
W celu maksymalnego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza firma Gates dostarcza
specjalne korki ekologiczne. Wyposażone są w system zaworu odpowietrzającego, który
zapobiega parowaniu szkodliwych gazów z paliwa samochodowego zgodnie z dyrektywą
UE Nr 70/221. W razie wypadku zawór bezpieczeństwa zapobiega wyciekowi paliwa ze zbiornika.
Ponadto, firma Gates oferuje szereg korków z zamkiem odpornych na działanie mocznika,
które pokrywają wszystkie główne zastosowania w zbiornikach AdBlue.

Program produktów firmy Gates do systemów paliwowych
Będąc światowym liderem w produkcji i dystrybucji produktów związanych z motoryzacją, firma Gates oferuje pełną gamę wyrobów do układów
napędowych, chłodzenia, paliwowych i powietrznych do samochodów osobowych, lekkich dostawczych oraz ciężarówek, autobusów i ciągników.

Oprócz korków wlewu paliwa, oferta produktów firmy Gates do układów paliwowych obejmuje:
• Kilka typów przewodów paliwowych
• Zanurzalny przewód paliwowy do zastosowań wewnątrz zbiorników
• Łączniki przewodów paliwowych
• Dedykowane wieszaki produktowe

Wieszak na korki wlewu paliwa
Ten wieszak został zaprojektowany do ekspozycji co najmniej 36 korków wlewu paliwa. Można
je wybrać z oferty firmy Gates, aby dospasować odpowiednio do wymagań rynku lokalnego.
• Rama o szerokości 930 mm ze znakiem firmowym Gates
• 18 haczyków
• Możliwość zamocowania na ścianie, tablicy perforowanej lub postawienia na ladzie
Specyfikacje dostępne są w cenniku produktów firmy Gates. Celem uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Gates.

Więcej informacji dotyczących rozmiarów i zastosowań można znaleźć w Katalogu Korków Wlewu
Paliwa firmy Gates (E/70328) lub online na stronie www.gatesautocat.com.
Twój dystrybutor:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miarę potrzeb.
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