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Twój dystrybutor:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miarę potrzeb.
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Dlaczego warto wybrać produkty PowerGrip® firmy Gates?
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Ponad 100 milionów samochodów w Europie
jest napędzanych paskiem rozrządu. Posiadacze
współczesnych, bardzo zaawansowanych
konstrukcyjnie samochodów oczekują od nas
wysokiej jakości oraz maksymalnej trwałości pasków
rozrządu. Firma Gates oferuje na rynku wtórnym
paski rozrządu PowerGrip®
do niemal wszystkich
samochodów

poruszających się po drogach. Ponadto, w ofercie
dostępna jest także kompletna paleta zestawów
rozrządu – paski i komponenty metalowe w jednym
opakowaniu – oraz różnego rodzaju narzędzia,
które czynią montaż paska rozrządu łatwiejszym:
dźwiękowy tester napięcia paska STT-1 i kilka
profesjonalnych zestawów narzędziowych. Tak więc
Gates oferuje wszystko, czego mechanik potrzebuje
przy wymianie paska rozrządu.
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Produkty
1. Paski rozrządu PowerGrip® firmy Gates
Wysokiej jakości pasek rozrządu zapewnia
ciche, pewne i niezawodne działanie
kilometr po kilometrze. Dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości
materiałów oraz przemyślanej
konstrukcji paski PowerGrip®
zapewniają to, czego
potrzebujesz.

Materiał okrywający
Trwały materiał okrywający wzmacnia pasek oraz
ochrania przed smarem, olejem, wilgocią i zużyciem.

Precyzyjnie uformowane zęby
Precyzyjnie uformowane zęby
umożliwiają właściwe zazębianie i
zmniejszają poziom hałasu.

Mieszanka
Paski rozrządu PowerGrip® firmy Gates są wytwarzane z
trwałej mieszanki gumy. Większość pasków stosowanych
w nowoczesnych silnikach produkuje się przy użyciu
wysoko nasyconego nitrylu (HSN). Konstrukcja paska z HSN
wygląda tak samo jak polichloroprenowa, jednak znacznie
ją przewyższa pod względem właściwości pracy w wysokich
temperaturach, typowych dla współczesnych silników.
Dzisiejsze układy napędowe wymagają zastosowania
pasków o wysokiej wytrzymałości. Podobnie jak Gates,
producenci samochodów używają konstrukcji HSN w
większości nowoczesnych silników.

Kordy wzmacniające
Paski rozrządu zawierają bardzo mocne
kordy wzmacniające. Wykonane są z włókna
szklanego i przenoszą obciążenia napiętego
paska. Kordy te nawija się spiralnie,
aby zapewnić wyższą elastyczność oraz
odporność na wydłużanie.

Profil zęba
Odpowiedni profil zęba paska rozrządu zapewnia stałe i odporne na poślizg przeniesienie mocy.
W zależności od zastosowania różni się rozmiarem, kształtem i rozstawem. Starsze konstrukcje
pasków rozrządu posiadały profil trapezowy. Nowe zastosowania wymogły wprowadzenie profilu
krzywoliniowego i krzywoliniowego modyfikowanego.

MODYFIKOWANY KRZYWOLINIOWY

KRZYWOLINIOWY

TRAPEZOWY

Każdy profil zęba odznacza się odrębną charakterystyką i powinien być właściwie dobrany do konkretnej
aplikacji. Nie dopuszcza się stosowania różnych profili zęba zamiennie.
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2. Zestawy rozrządu PowerGrip® Kit
i PowerGrip® Kit Plus firmy Gates
Źle funkcjonujący układ rozrządu może spowodować
poważne problemy. Wysoko prawdopodobnym jest,
że źródło uszkodzenia jednego elementu będzie
również oddziaływało na pozostałe komponenty
układu. Metodą gwarantującą poprawne i bezpieczne
funkcjonowanie jest wymiana pasków rozrządu, kół
pasowych luźnych i napinaczy w tym samym czasie.
Szerokość oferty zestawów PowerGrip® Kit stanowi
idealne rozwiązanie.
W zależności od zastosowania zestaw
PowerGrip® Kit zawiera:
• 1 lub 2 paski rozrządu
• niezbędne koła pasowe/napinacze
• płyty mocujące
• instrukcje montażowe
• inne elementy konieczne do wykonania
kompleksowej naprawy danego układu
(śruby, sprężyny itd.)
Zestawy PowerGrip® Kit Plus oferują dodatkowo:
• pierścienie uszczelniające i/lub uszczelki
olejowe
• pompy wody jakościowo odpowiadające
specyfice zastosowań OE

Firma Gates oferuje również rozbudowane zestawy
PowerGrip® Kit Plus. Zawierają one dodatkowo
pierścienie uszczelniające i uszczelki olejowe lub
pompy wody. W zestawach PowerGrip® Kit Plus
dostarcza się wszystkie elementy, które mogą być
niezbędne do wymiany w układzie rozrządu.
Wszystkie komponenty są wytwarzane przez
dostawców na OE. Pozwala to zapewnić najwyższą
jakość kompletu. Zestaw oferowany jest w pudełku
z przeznaczeniem do konkretnego zastosowania.

3. Dźwiękowy tester napięcia paska
rozrządu STT-1
Odpowiednie napięcie zakładanego paska jest istotne
dla osiągnięcia optymalnych osiągów oraz wymaganej
niezawodności układu rozrządu. Doświadczeni
mechanicy są przekonani, że mogą palcami określić
napięcie paska. Jednak w każdym przypadku

rzeczywiste napięcie będzie inne, zależnie od osoby,
która je ustawia.
Z tych względów firma Gates zaleca stosowanie
nowego dźwiękowego testera napięcia paska rozrządu
STT-1. Tester ten zapewnia bardzo dokładne pomiary
napięcia za każdym razem.

Specyfikacje		
• w urządzeniu zaprogramowano wszystkie wartości napięcia
oraz charakterystyki napędu paskowego
• analiza częstotliwości drgań paska
• baza danych obejmuje najbardziej popularne modele
samochodów wykorzystywanych w Europie
• zmniejszone rozmiary głowicy pomiarowej oraz wysoka
elastyczność przewodów
• odpowiedni wyłącznie dla pasków Gates
• łatwość użytkowania
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4. Profesjonalny zestaw narzędzi
Firma Gates oferuje również 4 linie uniwersalnych
zestawów narzędzi do obsługi układu paska rozrządu
oraz układu paska pomocniczego w 11 silnikach.
Te wysokiej jakości narzędzia uzupełniają ofertę
firmy Gates, dzięki czemu jesteśmy kompleksowym

dostawcą rozwiązań dla kompletnej, profesjonalnej
i zgodnej z zaleceniami OE obsługi paskowego
układu rozrządu. Oferta narzędzi przeznaczona
jest do najbardziej popularnych silników i stanowi
idealną propozycję dla profesjonalnych mechaników
samochodowych.

Podstawowe korzyści
• wszystkie produkty dla paskowego układu napędu
i narzędzi dostępne u jednego dostawcy
• aktualne rozwiązania rynkowe
• załączona instrukcja

Wsparcie
Silne wsparcie rynkowe
Handlowcy firmy Gates występują bardziej w roli
doradców aniżeli “sprzedawców”. Ich praca
polega na wspieraniu sprzedaży. Służą
pomocą w zakresie wspólnych wizyt
u klientów, szkolenia pracowników
i klientów oraz weryfikacji stanów
magazynowych.
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Wsparcie marketingowe
Wykorzystanie podstawowych materiałów
promocyjnych nie wystarczy, aby uzyskać
zadowalający poziom sprzedaży. Uzyskanie
optymalnej efektywności wymaga zintegrowania
komunikacji na poszczególnych poziomach
dystrybucji tak, aby otrzymywały one odpowiednią
informację. Dlatego też, firma Gates opracowała
kompleksowy program wsparcia marketingowego dla
sprzedaży pasków rozrządu PowerGrip®.

• taśma szkoleniowa przedstawiająca informacje
dotyczące poprawnego montażu i obsługi pasków
rozrządu
• reklamy w wiodących magazynach
motoryzacyjnych
• wieszak produktowy, mogący pomieścić
15 pasków PowerGrip®

W skład programu wchodzą:
• niniejsza broszura
• broszura dla mechaników
• plakat dla warsztatów z rekomendacjami
montażowymi
• ulotka promocyjna zestawów PowerGrip® Kits Plus
• ulotka promocyjna dźwiękowego tester napięcia
paska STT-1 firmy Gates
• Odpowiednie opakowania: pudełka pasków
i zestawów są dopasowane od potrzeb klientów,
zawierają dane dotyczące zastosowań oraz
wskazówki montażowe. Każde pudełko
dostarczane jest wraz z naklejką przebiegu
oraz naklejką zabezpieczającą.

1. Klejone zamknięcie

4. Wszystkie dane,
których potrzebujesz

• lista numeryczna pasków i zestawów PowerGrip®
• kompleksowy i aktualizowany katalog systemu
układu napędu, dostępny w wersji drukowanej lub
elektronicznej na stronie www.gatesautocat.com

2. Nalepka przebiegu
pojazdu

5. Naklejka zabezpieczająca
Holospot®

3. Informacje w
języku polskim

Dlaczego warto wybrać paski i zestawy rozrządu PowerGrip® firmy Gates?

• Gates posiada najbardziej kompleksową ofertę pasków zamiennych do OE spośród wszystkich
producentów.

• Firma Gates jest preferowanym dostawcą do producentów
samochodów na całym świecie.

• Gates jest liderem technologii pasków rozrządu dzięki 		
wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych materiałów i profili zęba.

• Gates pomaga sprzedawać swoje produkty,
dając do dyspozycji wsparcie techniczne
oraz programy marketingowe.

• Gates bezustannie inwestuje w jakość oraz łoży na badania i rozwój, dążąc do zaspokojenia
obecnych i przyszłych potrzeb klientów. W dowód uznania zaangażowania w dziedzinie innowacji
i jakości firma Gates uzyskała – oprócz międzynarodowych certyfikatów jakości ISO 9001 i
TS 16949 – główne nagrody jakościowe przyznawane przez najważniejszych klientów.
Dzięki przyjętemu programowi jakości Gates ma potencjał, aby pozostać liderem innowacyjności
w XXI wieku.
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