YARDIMCI KAYIŞ TAHRİK SİSTEMİ

MICRO-V® KİTİ

GATES’IN HER ŞEY DAHİL KİTİ YALNIZCA ORİJİNAL
EKİPMAN KALİTESİNDE PARÇALAR İÇERİR
Güvenilir bir yardımcı kayış tahrik sistemini garanti etmenin en iyi
yolu, kanallı kayışları ve tüm ilgili kayış tahrik bileşenlerini aynı
anda değiştirmektir. Tam da bu nedenle Gates, piyasadaki en
geniş Micro-V® kit yelpazesini size sunmaktadır. Her bir kit,
kendine ait uygulama(lar) için özel olarak oluşturulmuştur ve
tümü sağlam bir karton kutu içinde pratik bir şekilde paketlenen
bir veya daha fazla Gates marka kanallı kayışı ve eşleşen metal
parçaları içerir. Stokta bekletmeniz gereken ayrı ayrı ürünler
yoktur, yalnızca kullanılacak olan tek bir kit vardır. Kolaylıkla
takılabilen Gates Micro-V® kitleri, etkili ve güvenli bir değiştirme
işlemi için mükemmel çözümü sunar!

MICRO-V® KİTİ

EN GENİŞ VE EN UZMANLAŞMIŞ KİT ÇEŞİDİ!
Micro-V® kanallı kayış

DriveAlign® tek yönlü
alternatör kasnağı

DriveAlign® avarası

DriveAlign® gergisi

DriveAlign® burulma
titreşim amortisörü

Micro-V® kiti

Bunları biliyor
muydunuz?
Gates Micro-V® kitinin
üstünlüğü, Gates’in
yardımcı kayış tahriki
tasarımındaki geçmişi
ve uzmanlığından
kaynaklanmaktadır!

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Aracın yardımcı kayış tahrikinin sorunsuz çalışması, bir takım olarak çalışan her bir bileşene
bağlıdır. Bir bileşenin arızalanması durumunda tüm sistem bozulur ve kapsamlı ve maliyetli bir
onarım gerektirir. Bundan kaçınmanın en iyi yolu, yardımcı tahrikin, orijinal ekipman kalitesinin
garanti edildiği tüm gerekli bileşenleri içeren Gates Micro-V® kitiyle komple yenilenmesidir. Ayrıca
gerçek bir yardımcı kayış tahrik sistemi uzmanı olan Gates, sorunsuz montaj ve bakım için gerekli
eğitim ve uzman takımlarını sunmaktadır. Ve müşterilerin bize geri dönmesini sağlayan budur.

GENİŞ MICRO-V® KİTİ YELPAZESİ
Bu geniş ürün çeşidi sayesinde, güvenilir bir “herşey dahil” kitle müşterilerinizin araçlarındaki
tüm servis işlemlerini pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Micro-V® kayışları, gergileri ve avaralarına
ek olarak bu yelpaze artık kitleri eşleşen burulma titreşimi amortisörleri ve/veya tek yönlü
alternatör kasnaklarıyla birlikte sunmaktadır. Ve ayrıca: eğer Gates markaysa, tüm bileşenlerin
mükemmel bir şekilde eşleşeceğini, kolaylıkla monte edileceğini ve garantili orijinal ekipman
kalitesinde olduğunu biliyorsunuz demektir. Bu yüzden Gates Micro-V® kitleri size üst düzey
müşteri memnuniyeti ve gönül rahatlığı sunar.
Tüm ürün
yelpazesi için

Risk almayın. Bir Gates Micro-V® kiti takın.
Gates.com/turkey
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