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Automatyczne napinacze pasków DriveAlign®
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1

Unikalne uszczelnienie – zapobiega zanieczyszczaniu cz∑∂ci wewn∑trznych
przed¬u†ajåc maksymalnie trwa¬o∂ç i okres u†ytkowania.

2

Opatentowany t¬umik drgaµ – zaprojektowany specjalnie w celu przed¬u†enia
†ywotno∂ci paska i napinacza.

3

Wspomagane komputerowo projektowanie cz∑∂ci – zmierzajåce do zmniejszenia

DriveAlign

®

Napinacze pasków

Skuteczno∂ç i dopasowanie odpowiadajåce pierwszemu monta†owi (OE)
dla systemów nap∑du paska pomocniczego

do minimum ci∑†aru cz∑∂ci przy jednoczesnym zwi∑kszeniu do maksimum
wytrzyma¬o∂ci i trwa¬o∂ci.
4

Opatentowany wzór tulei – ogranicza zu†ycie i zapewnia prawid¬owe osiowanie
przez ca¬y okres u†ytkowania napinacza.

5

Spr∑†yna z okråg¬ego drutu – chromowo-silikonowa spr∑†yna skr∑cana wykazuje
mniejsze zm∑czenie materia¬u i utrat∑ elastyczno∂ci w porównaniu ze spr∑†ynå p¬askå.

6

Ko¬a pasowe – redukujå zu†ycie powierzchniowe.

7

Precyzyjne ¬o†yska – wysokiej jako∂ci ¬o†yska zmniejszajåce tarcie, ograniczajåc
zu†ycie i ha¬as.
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Dzi∑ki naszym mo†liwo∂ciom projektowo-in†ynieryjnym
stali∂my si∑ samochodowymi specjalistami w systemach
nap∑du paska. Jeste∂my znani nie tylko jako najwi∑kszy
5

producent pasków na ∂wiecie dla rynku serwisowego (OEM)

6

i wtórnego, ale tak†e jako jeden z najwi∑kszych dostawców
napinaczy na pierwszy monta† (OE) w Europie. Teraz
Wszystkie te zalety przemawiajå na korzy∂ç napinaczy Gates DriveAlign®, dlaczego wi∑c nie
zamówiç ich u lokalnego dystrybutora. Så one odpowiednikami napinaczy OE. Pasujå i
funkcjonujå jak oryginalne choç pochodzå z rynku wtórnego. Wybór dobrego napinacza jest
¬atwy je∂li wybierasz Gates`a.

wprowadzamy na rynek wtórny obszernå ofert∑ napinaczy i
kó¬ pasowych dla systemów nap∑du paska pomocniczego.
Napinacze, jak wszystkie inne cz∑∂ci, nie så wieczne.
Mechanicy b∑då wymieniaç ich coraz wi∑cej. Zepsuty
napinacz mo†e spowodowaç zerwanie si∑ paska lub jego
zsuni∑cie, a w rezultacie powa†ne uszkodzenie. Cz∑sto
mylnie przyjmuje si∑, †e przyczynå uszkodzenia by¬ pasek,
podczas gdy w rzeczywisto∂ci nale†a¬o wymieniç napinacz.

Twój dystrybutor:

Teraz znaleΩli∂my rozwiåzanie: Gates – marka, której ufasz –
zaopatrzy Ci∑ w wysokiej jako∂ci odpowiedniki napinaczy
pierwszego monta†u (OE) do lekkich i ci∑†kich zastosowaµ.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miar∑ potrzeb.
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Potrzebujesz napinacz, który pasuje i dzia¬a jak oryginalny?

Odpowiednik OE

wszelkie konieczne zmiany, aby poprawiç osiågi.

awarii napinaczy pierwszego monta†u i wprowadzajå

od orygina¬u. In†ynierowie z Gates analizujå rodzaje

Gates DriveAlign® uzyskasz osiågi równe, lub lepsze

napinacze oryginalne. Przy zastosowaniu napinaczy

Napinacze Gates nachodzå na ∂ruby tak, jak

wi∑kszo∂ci zastosowaµ.

Napinacze Gates DriveAlign® oferujå dok¬adne dopasowanie jak dla pierwszego monta†u w
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• Wi∑ksze mo†liwo∂ci sprzeda†y – lepsze pokrycie i dost∑pno∂ç

• Wi∑ksze zadowolenie klienta – lepsze osiågi i d¬u†szå †ywotno∂ç

• Zmniejszenie ilo∂ci napraw gwarancyjnych i kosztownych poprawek

Twoim klientom nie tylko w¬a∂ciwe dopasowanie, ale równie†:

elementów, a nasze napinacze o jako∂ci fabrycznie montowanych zapewniå zarówno Tobie jak i

pieni∑dzy i cennych klientów. Technologia napinaczy Gates zawiera wiele opatentowanych

Koniec zmartwieµ spowodowanych gorszymi, “uniwersalnymi” markami, które prowadzå do utraty

Napinacze Gates DriveAlign® montuje si∑ dok¬adnie tak samo, jak cz∑∂ci z pierwszego monta†u (OE).

1.

przed¬u†ajåc tym samym †ywotno∂ç ¬o†ysk urzådzeµ pomocniczych.

co ma kompensowaç stopniowe os¬abienie napi∑cia paska podczas pracy –

• Eliminujå potrzeb∑ wst∑pnego bardzo silnego naciågni∑cia paska podczas obs¬ugi,

wszystkich warunkach.

• Przed¬u†ajå †ywotno∂ç paska utrzymujåc idealne napi∑cie we

• Ograniczajå obs¬ug∑ eliminujåc potrzeb∑ regularnej kontroli i napinania paska.

• W¬a∂ciwe napi∑cie jest utrzymywane przez ca¬y okres †ywotno∂ci paska.

Serpentynowe nap∑dy paskowe sk¬adajå si∑ z pojedynczego paska wielorowkowego
i kilku urzådzeµ pomocniczych silnika. Znaczna wi∑kszo∂ç pojazdów z
serpentynowymi nap∑dami paskowymi posiada napinacze automatyczne.
Napr∑†enie pochodzi od silnej spr∑†yny umiejscowionej w puszkowej obudowie, do
której przymocowane jest ko¬o pasowe. Ko¬o pasowe obraca si∑ wokó¬ obudowy
spr∑†yny, powodujåc sta¬e napi∑cie paska.
Napinacze wyst∑pujå w systemie nap∑du paskowego z kilku powodów:

Odporno∂ç na zanieczyszczenia

Odporno∂ç na drgania i ha¬as

Opatentowana spr∑†yna okråg¬a

znacznie mniej podatne na zm∑czenie i utrat∑ gi∑tko∂ci.

siebie, a ich praca jest cicha. Dzi∑ki specjalnej konstrukcji, så one

ni† spr∑†yny p¬askie. Chromowo-silikonowe zwoje spr∑†yny nie trå o

okråg¬e spr∑†yny, które så silniejsze i odporniejsze na zanieczyszczenia

W napinaczach automatycznych Gates u†ywane så chronione patentem

5.

†ywotno∂ç paska, napinacza i innych cz∑∂ci sk¬adowych uk¬adu nap∑dowego.

niekorzystne przejmowanie drgaµ przez inne elementy uk¬adu nap∑dowego. T¬umiki drgaµ przed¬u†ajå

zmniejszajåc ruch napinacza i ograniczajåc do minimum drgania oraz ha¬as. Bez tego wyst∑powa¬oby

Zasadniczo t¬umik drgaµ spe¬nia takå samå rol∑ jak amortyzator w uk¬adzie zawieszenia pojazdu,

napinacz si∑ obraca i to w taki sposób, jakiego inne napinacze po prostu nie dajå.

to mo†liwo∂ç ustawienia si¬y t¬umiåcej na optymalnym poziomie bez wzgl∑du na to, w którå stron∑

niektórych szczególnie wymagajåcych nap∑dów Gates oferuje asymetryczne mo†liwo∂ci t¬umienia. Daje

mechanizmy t¬umiåce wytworzone z zaawansowanych technologicznie kompozytów. W przypadku

mechanizmy t¬umiåce. Posiadajå je równie† napinacze Gates DriveAlign®, które så wyposa†one w

poprawne dzia¬anie uk¬adu nap∑dowego jako ca¬o∂ci. Napinacze montowane fabrycznie posiadajå

Obecno∂ç mechanizmu t¬umiåcego jest wielkå zaletå przed¬u†ajåcå †ywotno∂ç napinacza i wp¬ywajåcå na

4.

wymieniç – na napinacz DriveAlign®.

sk¬adowe i stanowiå wskaΩnik, †e spr∑†yna jest zu†yta, a napinacz nale†y

Wycieki rdzy z napinacza automatycznego mogå negatywnie wp¬ynåç na inne elementy

powodujå usuni∑cie substancji u†ywanych jako ochrona przed rdzå i mogå powodowaç jej wycieki.

zanieczyszczenia i korozji. W konstrukcjach innych napinaczy, uwi∑ziony brud i drobne zanieczyszczenia

Unikalne uszczelnienie, zastosowane w napinaczach Gates DriveAlign® praktycznie eliminuje ryzyko
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