UKŁAD NAPĘDU PASKA POMOCNICZEGO

ZESTAW MICRO-V®

KOMPLETNY ZESTAW GATES ZAWIERA WYŁĄCZNIE
ELEMENTY O JAKOŚCI OE
Najlepszym sposobem na zapewnienie niezawodności układu
napędu paska pomocniczego jest jednoczesna wymiana pasów
wieloklinowych wraz ze wszystkimi współpracującymi
komponentami w tym samym czasie. Dlatego też, firma Gates
oferuje najszerszy w branży asortyment zestawów Micro-V®.
Każdy zestaw ma odpowiednio dobrane do zastosowania
elementy składowe, w tym paski wieloklinowe Gates i części
metalowe. Całość jest zapakowana w poręczne i solidne
kartonowe pudełko. Nie ma już potrzeby zamawiania części
luzem, zestaw zawiera bowiem wszystkie potrzebne elementy.
Zestawy Micro-V® firmy Gates to idealne rozwiązanie
zapewniające szybką i bezpieczną naprawę!

ZESTAW MICRO-V®

NAJSZERSZY I NAJBRADZIEJ ZŁOŻONY ASORTYMENT
ZESTAWÓW!

Pasek wieloklinowy
Micro-V®

Wolne koło pasowe
alternatora DriveAlign®

Koło pasowe luźne
DriveAlign®

Napinacz DriveAlign®

Koło pasowe
z tłumikiem drgań
skrętnych DriveAlign®

Zestaw Micro-V®

Czy wiedziałeś, że?
Wieloletnia współpraca
firmy Gates z rynkiem
pierwszego montażu
(OE) oraz pozycja
eksperta w zakresie
układów napędu paska
pomocniczego
gwarantują najwyższą
jakość zestawów Gates
Micro-V®!

ZADOWOLENI KLIENCI
Niezawodna eksploatacja napędu paska pomocniczego zależy od poprawnej współpracy
poszczególnych elementów układu. Jeżeli popsuje się jedna część, cały układ ulegnie kosztownej
awarii. Aby tego uniknąć, przy naprawie układu napędu paska pomocniczego warto wykorzystać
zestaw Micro-V® firmy Gates, który zawiera wszystkie potrzebne elementy o jakości wyposażenia
oryginalnego (OE). Ponadto, firma Gates jako ekspert w dziedzinie napędów paska pomocniczego
oferuje niezbędne specjalistyczne narzędzia i szkolenia w zakresie właściwego montażu i obsługi.
Wszystko po to, aby usatysfakcjonowani jakością naprawy klienci wracali do Twojego warsztatu.

OFERTA ZESTAWÓW MICRO-V®
Dostępny asortyment zestawów umożliwia obsługę praktycznie wszystkich samochodów
poruszających się po drogach. Poza paskami Micro-V®, napinaczami, rolkami pośrednimi w
ramach zestawu firma Gates oferuje także odpowiednie koła pasowe z tłumikiem drgań
skrętnych i/lub wolne koła pasowe alternatora. To jednak nie wszystko. Produkty firmy Gates
oznaczają: idealne dopasowanie, łatwość montażu i jakość oryginalnego wyposażenia.
Zestawy Micro-V® firmy Gates gwarantują wysoki poziom zadowolenia klienta i niezawodność.

Informacje o pełnej
gamie produktów

Nie podejmuj ryzyka. Zamontuj zestaw Gates Micro-V®.
Gates.pl
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