UKŁAD CHŁODZENIA

PŁUKARKA POWER CLEAN™

INTELIGENTNE NARZĘDZIE ZAPOBIEGAJĄCE
PONOWNYM AWARIOM
Właściwe płukanie układu chłodzenia to jeden z najbardziej
kluczowych elementów obsługi, który jest często zaniedbywany
podczas wizyty w warsztacie. Niewystarczające przepłukanie może
prowadzić do przedwczesnej awarii nowo zamontowanych części,
a w konsekwencji do kłopotów z gwarancją i frustracji klienta.
Dzięki firmie Gates profesjonaliści zyskują dostęp do specjalistycznego
narzędzia do dokładnego czyszczenia układu chłodzenia — w szybki,
bezpieczny sposób i z gwarantowanymi wynikami. Właściwe wykonanie
pracy pozwala uniknąć kosztownych ponownych napraw i utrzymać
wysoki poziom zadowolenia klientów!

PŁUKARKA POWER CLEAN™
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Chłodziwo, podobnie jak olej silnikowy i płyn przekładniowy,
ulega zużyciu. Na skutek zanieczyszczenia cząstkami ściernymi
i ciałami obcymi mogą też powstawać niebezpieczne osady. Dlatego
ważne jest, aby okresowo przepłukać cały układ chłodzenia, w tym
chłodnicę, blok silnika i nagrzewnicę. Dokładne przepłukanie układu jest również
konieczne przed wymianą części eksploatacyjnych.
Stosując konwencjonalne opróżnianie, płukanie i ponowne napełnienie w układzie chłodzenia
pozostawia się zanieczyszczone chłodziwo i niebezpieczne drobiny. Niemożliwe jest również
usunięcie dużych ilości nagromadzonego materiału. Wykorzystanie płukarki Gates Power
Clean™ z opatentowaną technologią pulsacyjną pozwala pokonać te problemy.
Płukarka Power Clean™ firmy Gates wykorzystuje czystą wodę i sprężone powietrze do
bezpiecznego usuwania nagromadzonego materiału i zanieczyszczeń bez użycia agresywnych
środków chemicznych i rozpuszczalników. Dzięki kompletnemu zestawowi dyszy i łączników
płukarkę można stosować we wlewie chłodnicy, w bloku silnika i w rurkach nagrzewnicy.
Działanie płukarki powoduje, że woda pod ciśnieniem dostaje się do zakątków i szczelin układu
uwalniając uwięziony w nich materiał i automatycznie w bezpieczny sposób zwiększa ciśnienie
w przypadku większego zatoru, nie tworząc zagrożenia dla układu.
Zastanów się, ilu reklamacji unikniesz dzięki zastosowaniu płukarki Power Clean™ firmy Gates!
Poczuj różnicę wynikającą z właściwej obsługi, płukania i używania odpowiedniego chłodziwa!
Poproś o publikację dotyczącą wykrywania i usuwania usterek zawierającą wyczerpujące informacje
na temat diagnostyki, obsługi serwisowej i naprawy układu chłodzenia!
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