UKŁAD PALIWOWY

PRZEWÓD PALIWOWY BARRICADE®

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA, KTÓRA UMOŻLIWIA REDUKCJĘ
ZUŻYCIA PALIWA
Przewód paliwowy Barricade® do układów wtryskowych jest produktem o niskiej
przepuszczalności, który można stosować z dowolnym rodzajem paliwa. Przewód
ten skutecznie eliminuje straty spowodowane odparowywaniem paliwa dzięki
wykorzystaniu 5-warstwowej technologii GreenShield™ podczas jego produkcji.
Zastosowana technologia wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji oraz stanowi
jedno z najbardziej przyjaznych rozwiązań dla środowiska. To same korzyści dla
Ciebie, Twoich klientów i środowiska naturalnego.

JEDEN PRZEWÓD DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PALIW
I ZASTOSOWAŃ
Przewód paliwowy Barricade® do układów wtryskowych doskonale nadaje się do
użytku z agresywnymi mieszankami paliwa dostępnymi obecnie na rynku. Może być
stosowany również we wszystkich typach silników wyposażonych w gaźnik, w tym:

›
›
›

Silniki z gaźnikiem
Samochody osobowe, dostawcze, małe silniki
Samochody terenowe i inne urządzenia

DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI DZIĘKI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Podobnie jak wszystkie inne produkty, przewody Barricade® do układów
wtryskowych wykonane są z zachowaniem najwyższych standardów obowiązujących
w firmie Gates. Dzięki temu użytkownicy otrzymują gwarancję zakupu produktów
najwyższej jakości oraz dłuższego okresu eksploatacji. Przewód wtryskowy
Barricade® został uznany za najlepszy w klasie, zarówno ze względu na wysokie
dopuszczalne ciśnienie robocze jak i niski poziom przenikalności.

PRZEWÓD PALIWOWY BARRICADE®

NOWOCZESNE PALIWA MOGĄ POWODOWAĆ
USZKODZENIA STANDARDOWYCH
PRZEWODÓW PALIWOWYCH
W Europie stosowane są różne rodzaje paliw. Począwszy
od oleju napędowego, przez biodiesel do powiększającej
się grupy paliw mieszanych zawierających etanol, metanol
oraz liczne związki eteru. Nowoczesne paliwa są przyjazne
dla środowiska, ponieważ ich stosowanie zmniejsza emisję
szkodliwych substancji i pozwala ograniczyć zależność
od paliw kopalnych. Jednak obecność wielu substancji
chemicznych może powodować uszkodzenie gumy
konwencjonalnych przewodów paliwowych, co może
być przyczyną ich częstej wymiany.

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ PRZEWODÓW BARRICADE®?
Przewody Barricade® zostały opracowane przy użyciu najmocniejszych i najtrwalszych materiałów, aby
skutecznie eliminować ryzyko uszkodzenia wskutek kontaktu ze żrącymi substancjami znajdującymi się
w mieszankach paliwowych. Przewody te są odporne na działanie najbardziej agresywnych mieszanek
paliwowych. Znacznie ograniczają przenikalność paliwa, eliminując ryzyko przedostawania się oparów
paliwa do środowiska i zapewniając optymalny przepływ paliwa.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRZEWODÓW BARRICADE®

›
›
›
›
›

Oszczędność paliwa dzięki niezwykle niskiemu współczynnikowi przenikalności przewodów
Barricade® – najniższy na rynku, rzędu 1 g/m2/dzień.
Posiadają pełną zgodność z normą CARB oraz innymi normami środowiskowymi. Wykraczają
poza wymogi normy SAE J30R14T2*.
Oplot wzmacniający wykonany z aramidu dla zabezpieczenia przewodu przed rozerwaniem.
Możliwość stosowania z różnymi rodzajami paliw: benzyną ołowiową i bezołowiową, olejem
napędowym, biodieslem do B-100, E-10, E-15, E-85, 100% metanolem, etanolem i gazoholem.
Najwyższe w klasie ciśnienie robocze wynoszące 1,55 MPa (15,5 kg/cm²) oraz zakres temperatury
roboczej od -40°C do 125°C stale (chwilowo do 150°C).

* Z wyjątkiem odporności na złamanie

Przewodów Barricade® nie wolno stosować jako przewody zanurzalne
w zbiornikach paliwa i w układach zasilanych LPG. Dla zastosowań
wymagających pracy w warunkach pełnego zanurzenia, stosuj zanurzalne
przewody paliwowe firmy Gates.
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CECHY KONSTRUKCYJNE PRZEWODU BARRICADE®
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1. Przewód zaporowy: zapewnia odporność na wysoką temperaturę, działanie oleju i agresywnych paliw,
takich jak etanol.
2. Warstwa GreenShield™: opatentowany, termoplastyczny materiał odznaczający się najniższym
współczynnikiem przenikalności na rynku.
3. Warstwa przylegająca: pełni funkcję drugiej warstwy ochronnej, zabezpieczającej przed działaniem
oleju i agresywnych paliw w przypadku uszkodzenia przewodu i/lub warstwy termoplastycznej.
4. Wzmocnienie: spiralny oplot z włókien zwiększa odporność na ciśnienie wewnętrzne i gwarantuje
najwyższe ciśnienie robocze przewodu.
5. Powłoka zewnętrzna: odporna na działanie oleju, paliw, ozonu i wysokiej temperatury - powłoka
pokrywa i zabezpiecza wszystkie warstwy wewnętrzne przewodu.

PRZEWÓD PALIWOWY BARRICADE® TO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA,
TRWAŁOŚCI I OSZCZĘDNOŚCI
Od ponad 20 lat wielu producentów samochodów używa przewody o niskim współczynniku przenikalności
(takie jak Barricade®). W niektórych krajach prawo nakazuje montaż części stosowanych na
pierwszym montażu.
Montaż standardowego przewodu paliwowego w pojeździe, który został fabrycznie wyposażony w przewód
o niskiej przenikalności może być powodem wielu problemów. W przypadku, gdy silnik ulegnie awarii na
skutek spadku ciśnienia paliwa lub uszkodzenia przewodów paliwowych w wyniku kontaktu z agresywnymi
mieszankami paliwa, poza kosztami reklamacji warsztat ponosi ryzyko pociągnięcia do
odpowiedzialności prawnej.
Przewód paliwowy Barricade® zabezpiecza przed tym ryzykiem, ponieważ zapewnia pełną odporność
na działanie agresywnych substancji obecnych w paliwach mieszalnych obecnie dostępnych na rynku.

PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA
Przewód paliwowy Barricade® spełnia wszystkie obowiązujące normy środowiskowe. Jest ponad 100
razy bardziej szczelny od konwencjonalnych przewodów paliwowych i pięć razy lepszy od produktów
konkurencyjnych. Przewód Barricade® wykracza poza wymogi określone przez normy California Air
Resources Board (CARB), które ograniczają przenikalność do wartości 15 g/m2/dzień. Przenikalność
przewodu Barricade® wynosi 1 g/m2/dzień.

Na sześćdziesięciocentymetrowym (dwie stopy) odcinku
przewodu paliwowego ogólnego zastosowania rocznie do
atmosfery przenika do 4 litrów oparów węglowodorów. Przez
przewód paliwowy Barricade® tylko dwie łyżeczki (0,03 litra).

KONTRA
4l

0,03 l

PRZEWÓD PALIWOWY BARRICADE®

KOLEJNA KORZYŚĆ OFEROWANA PRZEZ GATES:
WIESZAK NA PRZEWODY PALIWOWE BARRICADE®
(Numer produktu 4986- 10171)

NOWOŚĆ

Dzięki temu zestawowi przewodów problemy związane z
magazynowaniem i dostępnością należą do przeszłości. Praktyczny
i trwały wieszak mieści 6 szpul. Wystarczy wybrać właściwą
średnicę i odciąć żądaną długość przewodu, nic się nie zmarnuje.
Informacje dotyczące rozmiarów i ilości zamieszczono poniżej:
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PRZEWÓD PALIWOWY BARRICADE® TO OPTYMALNE ROZWIĄZANIE

›
›
›
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›
›

Dłuższy okres eksploatacji oznacza mniejsze ryzyko usterki i większe zadowolenie klientów
Prosty w użyciu - możliwość stosowania ze wszystkimi mieszankami paliw dostępnych na rynku
Pięć razy lepsze właściwości ze względu na redukcję przepuszczalność w stosunku do
produktów konkurencyjnych
Ochrona środowiska dzięki redukcji emisji węglowodorów
Redukcja kosztów obsługi pojazdu oraz ryzyka odpowiedzialności prawnej w przypadku powstania usterki
Niższe koszty magazynowania - jeden typ przewodu do wszystkich układów paliwowych

Oszczędność paliwa, pieniędzy i ochrona środowiska - wszystko dzięki przewodom
paliwowym Gates Barricade® do układów wtryskowych.
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