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Profesjonalne narz∑dzia Gates
pakiet wysokiej jako∂ci narz∑dzi do ¬atwiejszej instalacji i obs¬ugi paska
Jeste∂ zawodowym mechanikiem. Wiesz, †e dzisiejsze wyrafinowane konfiguracje silników
wymagajå u†ycia wyspecjalizowanych narz∑dzi w Twoim warsztacie. Firma Gates oferuje
zestaw profesjonalnych narz∑dzi do systemów nap∑du paska, zwany Dr. Gates. Zestaw ten
pomo†e Ci szybko znaleΩç i rozwiåzaç problem.
Dr. Gates obejmuje tester napi∑cia paska rozrzådu STT-1, narz∑dzie do osiowania kó¬, dwie
blokady kó¬, stetoskop i zestaw zawleczek do
blokowania napinaczy. Wszystko to w
praktycznej walizce. Zestaw wyposa†ony jest
tak†e w por∑cznå latark∑, CD-ROM z
poradnikiem instalacyjnym pasków i bia¬y
flamaster u¬atwiajåcy dokonanie oznaczeµ na
pasku. Zestaw zosta¬ przygotowany aby
u¬atwiç mechanikowi obs¬ug∑ serwisowå paska.

1.

DΩwi∑kowy tester napi∑cia paska
rozrzådu STT-1

DΩwi∑kowy tester napi∑cia paska rozrzådu STT-1 firmy Gates jest
elektronicznym urzådzeniem pomiarowym do mierzenia rzeczywistego
napi∑cia paska rozrzådu PowerGrip® lub wielorowkowego Micro-V®,
zainstalowanego na sta¬ym napinaczu w samochodzie osobowym lub lekkim
dostawczym. Urzådzenie to analizuje poprzez czujnik fale dΩwi∑kowe
emitowane przez pasek. Tester przetwarza sygna¬y wej∂ciowe i porównuje
je z warto∂ciami zapisanymi w pami∑ci. Odpowiednie dla pasków Gates
dane så zaprogramowane w urzådzeniu.

2.

Laserowe narz∑dzie do kontroli
wspó¬p¬aszczyznowo∂ci kó¬ DriveAlignTM

Urzådzenie to szybko identyfikuje dwa najcz∑∂ciej wyst∑pujåce typy
niewspó¬p¬aszczyznowo∂ci w systemach serpentynowych paska –
przesuni∑cie równoleg¬e i kåtowe, które zmniejsza †ywotno∂ç paska i
rolki oraz wytwarza nieuzasadniony ha¬as. Zamocuj narz∑dzie
wewnåtrz rowków ko¬a i skieruj strumieΩ lasera na przeciwleg¬e ko¬o.
Jakakolwiek niewspó¬p¬aszczysnowo∂ç jest od razu widoczna. To
wy¬åczne narz∑dzie Gates‘a jest kompatybilne ze wszystkimi
samochodowymi nap∑dami serpentynowymi paska. Lekkie oraz ¬atwe
w u†yciu urzådzenie dostarczane jest ze specjalnymi
okularami ochronnymi.

3.

Stetoskop warsztatowy

Podobnie jak lekarz korzysta ze stetoskopu przy badaniu
serca lub p¬uc w poszukiwaniu choroby, mechanik mo†e
szybko zdiagnozowaç wyst∑pujåce problemy na
pracujåcym silniku. Dzi∑ki stetoskopowi warsztatowemu
mo†na ¬atwo zlokalizowaç niewspó¬p¬aszczyznowo∂ç
lub g¬o∂nå prac∑ ¬o†ysk.

U†ycie tego narz∑dzia pomaga wykryç mo†liwe problemy z nap∑dem paska. Miejscowe dΩwi∑ki z
uszkodzonych ¬o†ysk lub elementów nap∑du mogå byç lepiej s¬yszalne przez stetoskop, który izoluje
dΩwi∑ki zewn∑trzne. S¬uchawki i sonda så bardzo czu¬e. Dodatkowo d¬uga sonda umo†liwia dotarcie do
trudno dost∑pnych miejsc.

4.

Blokada Multi-Lock

Blokada Multi-Lock wyklucza ryzyko powstania drogich uszkodzeµ w
wyniku kontaktu t¬ok – zawór lub zawór – zawór. Instrukcje wymiany paska
rozrzådu mogå lub nie okre∂laç typ blokady. Jednak†e w wielu silnikach z
podwójnym wa¬kiem rozrzådu mo†na stosowaç blokad∑ Multi-Lock do
zablokowania kó¬ w “pozycji” podczas wymiany paska lub remontu silnika.
Blokada ta pasuje do kó¬ i rozszerza si∑ w taki sposób, †e chwyta z∑by
ko¬a. Unikalna konstrukcja pozwala dopasowaç blokad∑ do
wielu zastosowaµ.

5.

Blokada Uni-Lock

Blokada stanowi dodatkowy uchwyt potrzebny cz∑sto do utrzymania wa¬u
rozrzådu / ko¬a z∑batego na jego znakach rozrzådu podczas monta†u paska na
ko¬o korbowe, ko¬o z∑bate pompy wtryskowej, napinacz paska, itd. Narz∑dzie to
stanowi uniwersalnå i oszcz∑dzajåcå czas pomoc, szczególnie przydatnå gdy
znaki porzådkowe na pasku rozrzådu w silnikach w uk¬adzie V så od siebie
znacznie oddalone. Zwarta konstrukcja blokady zapewnia pokrycie wielu
zastosowaµ w silnikach z pojedynczym wa¬kiem rozrzådu i silnikach w uk¬adzie V z
dwoma wa¬kami, gdzie przestrzeµ wokó¬ silnika jest ograniczona.

6.

Zestaw zawleczek blokujåcych napinacz

Zestaw takich zawleczek powinien mieç ka†dy mechanik. Napinacze
pasków rozrzådu muszå byç ∂ci∂ni∑te podczas naprawy. Wielu
mechaników u†ywa wiert¬a lub innych narz∑dzi do blokowania
napinacza w ∂ci∂ni∑tej pozycji. Zestaw zawleczek wykonany jest z
hartowanej stali spr∑†ynowej mogåcej utrzymaç najmocniejsze
napinacze. W komplecie dost∑pnych jest sze∂ç ró†nych rozmiarów do
obs¬ugi wielu zastosowaµ. Zestaw ten mo†e byç tak†e stosowany do
blokowania niektórych napinaczy w systemie paska pomocniczego.

Twój dystrybutor:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miar∑ potrzeb.
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