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Gates ile güven yaratın
Eksiksiz ürün kapsamı, orijinal ekipmana eşdeğer
ürünler, azaltılmış envanterler ve dakik hizmet,
günümüz yedek parça ticaretinde başarının
anahtarlarıdır. Gates tüm bunları size sunmakla

birlikte ek olarak birinci sınıf destek sağlar: teknik
eğitim, uzman tavsiyesi, güncel uygulama bilgisi ve
pratik ürün satış kitleri.

Endüstrideki en geniş kapsam
Gates, otomotiv ürünlerinde dünya çapında lider
bir üreticidir. Aslında, orijinal ekipmana eşdeğer
triger kayışları ve çok kanallı kayışlardan oluşan ürün
hattımız, tüm otomotiv imalatçıları için en kapsamlı
olanıdır. Gates’in otomatik gergilerde dünyanın en
büyük ikinci orijinal ekipman imalatçısı olduğunu
biliyor muydunuz?
Hem soldan hem de sağdan direksiyonlu
uygulamalar için rakiplerimizden daha fazla sayıda
yedek parça sunuyoruz. Gates’in eksiksiz ürün
yelpazesi sunma hedefi, ürün hatlarının sürekli
olarak genişlemesini sağlamaktadır. Örneğin, son
zamanlardaki genişleme sayesinde Gates termostat
çeşitleri, günümüzde Avrupa araç parkının %94’ünü

kapsamakla birlikte piyasanın en geniş kapsamına
sahiptir. Gates aynı zamanda Avrupa yedek parça
pazarının da en önemli kit tedarikçisi olmuştur.

Yeniliğin ritmini hissedin
Dinamik, enerjik bir yenilik anlayışı, otomotiv
orijinal ekipman imalatçılarıyla doğrudan ortaklık
içerisinde çalışarak onların en büyük yenilikçiler
olmalarına yardım etmekle gelişir. Bu anlayış, yedek
parça pazarının taleplerini geliştirme ve tahmin

etme hususunda bizi bir adım önde tutar. Örneğin:
Gates, yedek parçaların en son orijinal ekipman
teknolojilerine erişimini sağlayan yeni çok kanallı
kayış programı Micro-V® XF’yi piyasaya sunmuştur.

Eksiksiz sistem tedarikçisi
Gates, motor kayışlarınız ve soğutucu hortum
tedarikçinizden daha fazlasıdır. Gates; eksiksiz kayış
tahrik sistemi, soğutucu sistem, yakıt sistemi ve hava
sistem ürünleri tasarlar ve üretir. Bu nedenle kayış
ve hortumların yanı sıra, otomobiller ve hafif yük
ticari araçları için kayış gergileri, kitler, termostatlar,
radyatör kapakları ve yakıt deposu kapakları da üretir.
Ayrıca Gates, kayış kurulumu için yüksek teknolojili

araçlar sunar:
sonik kayış gerilim
test cihazı STT-1,
DriveAlign® lazer ayar cihazı
ve yeni bir dizi evrensel ve
motora özel araç kitleri.

Birinci sınıf kalite
Uzmanlık, araştırma ve kalite kontrolü Gates’in
başarısının temellerini oluşturur. Gates, müşterilerin
günümüz ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamak
üzere kalite, araştırma ve geliştirme yatırımları
yapmaya devam etmektedir. Yenilik ve kalite
konusundaki taahhüdünün bir kanıtı olarak Gates,

ISO 9001 ve TS 16949 kalite belgelerinin yanı
sıra başlıca müşterileri tarafından verilen “Tercih
Edilen Tedarikçi” statüsü ve önemli kalite ödülleri
kazanmıştır. Bu kalite programı sayesinde, Gates 21.
yüzyılda yenilik konusunda lider pozisyonda kalma
potansiyeline sahiptir.

Kapsamlı teknik eğitim
Gates, Teknik Destek
ve Eğitimden
sorumlu Avrupa
çapında yeni bir
ekip oluşturmuştur.
Amaç, ürün
gelişimini ve satışları

destekleyecek eğitim girişimleri ve teknik servis
konseptleri geliştirmektir. Bunun amaçlarından
biri, planlanan her yardımcı parça veya zaman kayış
değişikliğinin parçası olarak kapsamlı tahrik sistemi
denetimleri ve tüm sistemin bakımdan geçirilmesinin
avantajları konusunda bilinci artırmaktır.

Birinci sınıf pazarlama iletişim desteği
Gates, satışı kolaylaştırmak üzere kaliteli kataloglar ve
çok dilli reklam ve satış destek malzemelerini içeren
kapsamlı seçenekler sunar. Örneğin yeni Micro-V® XF
kayış programının tanıtımı, doğru ürünün tanınmasını
kolaylaştıran geniş kapsamlı doküman çeşitleri ile
desteklenmiştir: ticari el ilanı, bakım ipuçlarını içeren
broşür, ticari tanıtım kampanyası, teknik kitapçıkla
birlikte sunulan sorun giderme posteri, güncellenmiş

kayış tahrik sistemleri kataloğu, serpantin kayış
dağıtım kataloğu, sayısal bilgi listesi, eski ve yeni
referanslar ile çapraz referans listelemelerini
içeren bir dönüşüm listesi. Ve şimdi Gates,
ürün araştırmasını daha da kolaylaştırmak
ve size en doğru ve güncel bilgiyi sunmak için
www.gatesautocat.com adresinden çevrimiçi çok
dilli bir uygulama kataloğunu hizmetinize sundu.

KAYIŞ TAHRİK SİSTEMLERİ
Gates, endüstrideki ilk V kayışını tasarlamış ve üretmiş olup, günümüzde dünyanın
en büyük V kayışı, çok kanallı kayış ve triger kayışı imalatçısıdır. Ayrıca, orijinal ekipman
ve yedek parça pazarında Gates, Avrupa gergi ticaretinin başlıca oyuncularındandır.
Her bir kayış tahrik sistemi ürünü, kapsamlı araştırma ve testler sonucu üretilmiş olup tüm
ürünler orijinal bileşenlerle aynı standartlarda üretilir.
Güç aktarım gereksiniminiz ne olursa olsun, Gates ihtiyacınızı karşılayacak ürüne sahiptir.
Uzun ömürlü hizmet sağlamak için, tüm kayışlar yalnızca yüksek kaliteli malzemeler
kullanılarak en son teknoloji üretim işlemleriyle imal edilmektedir.
Hassas gergi ve avaralar, Gates ürün yelpazesini tamamlar. Bu ürünler, otomobil
imalatçılarının performans gereksinimlerini karşılar veya aşar. Gates aynı zamanda kayış
ve metal bileşenleri içeren ve özellikle baştan aşağı bakıma yönelik olarak tasarlanan
eksiksiz kitler sunar.

Zaman kayışı tahrik sistemleri

Yardımcı kayış tahrik sistemleri

Uygulamalar, ölçüler, kit bileşenleri ve kayış yönlendirme şemaları hakkında daha fazla
bilgiyi, Gates Tahrik Sistemleri Kataloğu E/70107’de bulabilirsiniz.

Zaman kayışı tahrik sistemleri

1. PowerGrip® triger kayışları
(Ürün tipleri 8595 ve 8597)
Avrupa’da 100 milyondan fazla otomobilde triger
kayışı kullanılmaktadır. Günümüzün teknik olarak
gelişmiş motor tasarımlarıyla, müşterilerimizin
maksimum dayanıklılığa sahip yüksek kaliteli triger
kayışları hususunda bize güvenebilmeleri her şeyden
önemlidir. Bu nedenle Gates, otomotiv yedek parça
pazarına hemen hemen her türlü otomobil ile
uyumlu orijinal ekipman eşdeğerinde PowerGrip®
triger kayışını sunar.
• Aşırı sıcaklara dayanmak ve kayışı yağ, yağ
damlaları, nem ve aşınmaya karşı korumak üzere
dayanıklı ve güçlendirilmiş kauçuk bileşiklerle (HSN)
üretilmiştir;
• Hassas formlu dişler, dişli üzerindeki eşleşen yivlerle
birlikte pozitif kavrama sağlar ve gürültü seviyesini
düşürür;
• Uygulamaya göre trapezoit, eğrisel ve modifiye
edilmiş eğrisel diş profili;

2. PowerGrip® triger kayışı satış kiti
Bu kullanışlı ve kompakt satış kiti, 15 triger kayışı
taşıyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
Gates triger kayış çeşitleri arasında, yerel pazar
gereksinimlerine uyan 15 kayışın seçilmesi
mümkündür. Bu satış kiti sayesinde hızlı ve
mükemmel hizmet sağlamak için yedek kayışlarınız
her zaman hazır olacaktır.
• 500 mm genişliğinde Gates imzalı metal çerçeve;
• Kayış sayı şeridi;
• Duvara ve askıya monte edilebilir veya kolaylık
olması için tezgah üzerine yerleştirilebilir;
• Bağlantıya yönelik vida, tapa ve kancalar;
• Montaj talimatları.
Özel talepleriniz için lütfen Gates fiyat listesine başvurun
veya detaylı bilgi için Gates temsilcinize danışın.
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• Daha fazla esneklik ve uzama direnci sunan, spiral
şeklinde bükülmüş fiberglas germe kordları;
• Kayışı metal kasnakların etkisine karşı korumak ve
gürültü oluşumunu azaltmak için en son teknoloji
kılıf malzemeleri;
• Sızdırmaz karton kutularda tek tek paketlenir;
paketin içinde kayış uygulamalarını, tahrik
düzenlemesini, zamanlama işaretlerini ve kurulum
ipuçlarını içeren bir durum etiketi bulunur.

3. PowerGrip® Kitleri
(Ürün tipi 7883)
Düzgün çalışmayan bir triger kayış tahrik sistemi ciddi
sorunlara yol açabilir; o nedenle mükemmel çalışan,
güvenli bir tahrik sistemi kesinlikle lüks değildir.
Tahrikteki bir elemanın gördüğü zararın kaynağı
çok yüksek ihtimalle sistemin diğer bileşenlerini de
etkileyecektir. Mükemmel ve güvenli bir performans
sağlamanın en iyi yolu triger kayışlarını, avaraları
ve gergileri aynı anda değiştirmektir. Gates’in
PowerGrip® Kitleri ürün yelpazesi, mükemmel
çözümü sunar.
Bir PowerGrip® Kiti, sağlam bir karton kutuda
kolaylıkla paketlenmekte olup uygulamaya göre
içindekiler:

•
•
•
•

Triger kayış(lar)ı;
Kayış gergi(ler)i veya gergi takımları;
Avaralar;
Eksiksiz bakım için gerekli diğer parçalar (cıvata,
yay, vs.);
• (Belirli) kurulum talimatları;
• Durum etiketi.

4. PowerGrip® İlave Kitleri
(Ürün tipi 7883)
Gates aynı zamanda ekstra yağ keçeleri ve O-ringler
veya su pompası içeren PowerGrip® İlave Kiti adında
özel kitler de sunar. PowerGrip® İlave Kiti ile, triger
kayış tahrikinde bulunan tüm kritik elemanların
yedeği mevcuttur. Kitteki tüm elemanların birinci
sınıf kalitede olmasını sağlamak için tüm bileşenler
orijinal ekipman tedarikçileri tarafından imal edilir.
Uygulamaya uygun, pratik bir karton içerisinde
gelirler.

Bir PowerGrip® İlave Kitinin sundukları:
• PowerGrip® Kiti ile aynı elemanlar;
AYRICA:
• O-ringler ve yağ keçeleri ya da;
• Uygun olduğu yerlerde O-ring ile birlikte
uygulamaya özel orijinal ekipman kalitesinde su
pompası.
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Yardımcı kayış tahrik sistemleri

1. Micro-V® XF çok kanallı kayışlar
(Ürün tipi 8653)
Günümüzde her zamankinden daha fazla
taşıt yardımcı parçasında, çok kanallı kayışlar
kullanılmaktadır. Aslında, günümüzde toplam
otomobillerin %90’ı çok kanallı kayış kullanmaktadır.
Hidrolik direksiyon, alternatör ve klima gibi bazı
yardımcı parçalar, aracın işlemesi ve çalışması için
büyük önem taşır. Bunun gibi işlevler, gelişmiş
ürünler gerektirir. Gates Micro-V® XF çok kanallı
kayışlar, tüm uygulamalar için üstün bir ürün sağlar
ve mükemmel bir uyum ile daha uzun kullanım ömrü
sunar.
• Orijinal ekipman kayışları ile aynı yüksek teknolojili
malzemelerden yapılmıştır;
• Kayışın arkasındaki sargı aşınmaya karşı yüksek
oranda direnç sağlar;
• Polyester germe kordları yüksek gerilimlerde dahi
optimum yük taşıma kapasitesi ve düşük uzama
sunar;

2. Micro-V® XF çok kanallı kayış satış kiti
Bu kompakt duvar askısı, 19 Micro-V® XF kayışları
profesyonel olarak sergilemek üzere tasarlanmıştır.
Gates çok kanallı kayış çeşitleri arasında, yerel
pazar gereksinimlerine uyan 19 kayışın seçilmesi
mümkündür.
• 500 mm genişliğinde Gates imzalı ve kayış kancalı
metal çerçeve;
• Kayış sayı şeridi;
• Duvara monte için 2 vida ve 2 tapa ile her türlü askı
tipine uygun 2 özel kanca;
• Montaj talimatları.
Özel talepleriniz için lütfen Gates fiyat listesine başvurun
veya detaylı bilgi için Gates temsilcinize danışın.
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• Elyafla güçlendirilmiş EPDM bileşiği, yüksek/
düşük sıcaklık, yıpranma, kabarma, yağ damlaları
ve ozona karşı optimum direnç ve geliştirilmiş
sürtünme katsayısı temin eder;
• Düşük kayış profili mükemmel esneklik, arttırılmış
kayış dengesi ve azaltılmış kayış kayması sağlar;
• Titreşim ve gürültüye karşı optimum direnç;
• Orijinal ekipman gereksinimlerini karşılayan ve
aşan tasarım;
• Pazardaki her türlü otomobille mükemmel uyum;
• Ölçüye bağlı numaralandırma sistemi;
• Yedek parça pazarındaki en geniş uygulama
kapsamı.

3. Stretch Fit™ çok kanallı kayışlar
(Ürün tipi 8653)
Stretch Fit™ kayışı, kasnaklar üzerinde önceden
gerilmelidir; bu sayede uzun vadede etkin güç
aktarımı için yeterli olup kolay kuruluma izin verecek
ve bileşenin arızalanmasını engelleyecek kadar düşük
seviyeli gerilimi korur. Bir Stretch Fit™ kayış tahriki,
germe cihazına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.

4. DriveAlign® gergileri
(Ürün tipi 7803 ve 7808)
Gates, otomatik gergi alanında dünyaca lider bir
orijinal ekipman imalatçısıdır. Gates DriveAlign®
gergileri, pek çok uygulama için kusursuz orijinal
ekipman uyumu sunar. Aslında, Gates mühendisleri
orijinal ekipman tasarımlarının arıza modlarını
analiz ederek performansı geliştirmek için gerekli
düzenlemelerini yapar.
• Benzersiz sızdırmazlık – Dahili parçaların
kirlenmesini önler;
• Özel amortisman mekanizması – Kayış ve gergi
ömrünü arttırmak üzere tasarlanmıştır;
• Yuvarlak tel yayı – Daha düşük esneme yorulması
için krom-silikon burulma yayı;

• Sağlam kasnaklar – Yüzey aşınmasını azaltır;
• Hassas yataklar – Birinci derece yataklar, yatak
aşınımı ve gürültünün azaltılması için sürtünmeyi
minimum seviyeye indirir.
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5. Micro-V® XF Kitleri
(Ürün tipi 7884)
Yeni Micro-V® XF çok kanallı kayış kiti ile, Gates
yardımcı tahrik sisteminin eksiksiz bakımı için gerekli
tüm bileşenleri yedek parça pazarına tek bir kutu
içerisinde sunar. Artık ayrı ayrı parça siparişlerine son:
uygulama ile uyumlu metal bileşenler ve çok kanallı
kayışlar tek pakette gelir. Tek bir kitle zaman ve
rahatlık kazanın!
Gates Micro-V® XF Kitlerinin içindekiler:
•
•
•
•

Tüm bileşenler, kitin içindekileri açıkça gösteren
sağlam bir karton kutuda kolaylıkla paketlenir.

Micro-V® XF çok kanallı kayış(lar);
Kayış gergi(ler)i veya gergi takımları;
Avaralar;
Durum etiketi.

6. Sargısız tırtıllı V kayışları
(Ürün tipi 8532)
Teknolojik olarak gelişmiş ve aşırı esnek V kayışı,
otomobiller ve hafif yük ticari araçlarında bulunan
tahrikler için tasarlanmıştır.
• Yuvarlak tırtıllar, azami ısı yayılımını ve tekdüze
gerilim dağılımını temin eder;
• Yüksek mukavemetli germe kordları, çevresini saran
kauçukla esnek şekilde bağlanarak mükemmel
uzunluk kararlılığı sağlar;
• Yanal kayış dengesini arttırmak için özel olarak
formüle edilen kauçuk bileşikler;
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• Yağ, yıpranma ve ısıya dirençli;
• Yanaklar, boyut doğruluğunu iyileştirir.

7. V kayışı satış kiti
Kayışları sistematik ve profesyonel şekilde sergileyen
kullanışlı, kompakt duvar askısı. V kayışı satış
kiti, 25 V kayışı taşıyabilmekte olup tüm garaj
işletmecileri veya satış görevlileri için ideal bir araçtır:
V kayışlarının depolanması, satılması ve yeniden
düzenlenmesini kolaylaştırır.
• 500 mm genişliğinde Gates imzalı ve kayış kancalı
metal çerçeve;
• Kayış sayı şeridi;
• Duvara monte için 2 vida ve 2 tapa ile her türlü askı
tipine uygun 2 özel kanca;
• Montaj talimatları.
Özel talepleriniz için lütfen Gates fiyat listesine başvurun
veya detaylı bilgi için Gates temsilcinize danışın.

8. EuroGrip® esnek kaplin
Yıllardır süren kaput altı teçhizat deneyimine
dayanarak; alternatör, hidrolik direksiyon pompası
veya klima kompresörü gibi motor aksesuarlarını
tahrik etmek üzere tork aktarmak ve birbiriyle
bağlantılı iki şaft arasındaki titreşimleri sönümlemek
için bir lastik manşon tasarlanmıştır. EuroGrip®
esnek kaplinler, söz konusu iki şaftın yanlış ayar ve
eksensel harekete maruz kaldıkları ve rijid kaplinden
kaynaklanan gerilimi dindirdikleri uygulamalar için
özellikle tavsiye edilir.
• En son teknoloji ürünü güç aktarım tasarımı;
• Otomotiv zaman kayışları için kanıtlanmış malzeme
teknolojisine dayalıdır;
• Yağlanan kılıf, kaplin ve son uçların yıpranmasını
minimuma indirir;
• Cam elyaf kordlar, yüksek dönme hızlarında
mükemmel boyut kararlılığı sağlar;

• Elyaf yüklü HNBR, tork aktarım kapasitesini
maksimuma getirir; amortisman özelliklerini
kontrol eder ve uzun vadeli mükemmel yaşlanma
direnci sağlar;
• Diş tasarımı, sıfır geri tepme ile kolay kuruluma izin
verir;
• Sistem hafif ve düşük ataletlidir.
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SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Gates müşterileri geniş kapsamlı soğutucu hortum ürün hattımızı takdir etmektedir. Bu
hortumlar, endüstrideki en kapsamlı ürün yelpazesini sunar. Gates aynı zamanda gerekli
ısıtıcı hortum bağlantılarını da tedarik eder. Conta, keçe, ayrıca geniş kapsamlı radyatör
ve genleşme deposu kapakları ürün hattıyla desteklenen eksiksiz termostat ürün yelpazesi,
Gates’in soğutma sistem bileşenleri ağını tamamlar. Gates yakın zamanda yeni Unicoil™
hortum bükme çözümünü piyasaya sunmuş olup bu çözüm doğru şekillendirilmiş kauçuk
hortumun olmadığı zamanlarda hızlı ve özel tamirat işlemleri için mükemmel bir üründür.
Uygulamalar, ölçüler, konfigürasyonlar ve kesim tavsiyelerini Gates Soğutma Sistemleri
Kataloğu E/70372’de bulabilirsiniz.

Soğutma sistemleri

1. Termostatlar
(Ürün tipi 7412)
Termostat, bir otomobil soğutma sisteminin
“bekçisidir”. Sürekli olarak soğutucu sıcaklığını
gözlemler ve radyatörden geçen soğutucu akışını
düzenler. Tahrik işlemi sırasında günde birçok
kez çalışır. İyi bir termostat, motorun ısınmasını
hızlandırır ve motorun çalışma sıcaklığını düzenler;
bu sayede elverişli yakıt ekonomisi, daha düşük
emisyon, daha iyi motor performansı ve daha
uzun motor ömrü elde edilir. Gates’in birinci sınıf
termostatları kusursuz bir uyum sağlar ve sızıntıyı
önler. Sıcaklığa duyarlı ısı motorları, optimum
motor performansını temin etmek için motorun
kusursuz şekilde soğumasına imkan tanır. İşte bu
nedenle bir motor asla Gates termostatı takılmadan
çalıştırılmamalıdır.
Otomobil imalatçıları tarafından belirlenen
tasarımın aynısını sağlamak adına Gates, pek çok
termostat çeşidi pazarlar. Ters popet termostat, su
pompasından çıkan soğutucu akışına karşı açılır.
Su pompası basıncı altındaki soğutucu, sızıntıyı
azaltmak üzere ters popet termostatın soğukken
kapalı kalmasına yardım etmek için kullanılır. Gates
ters popet termostatları, kendiliğinden temizlenen,
kendiliğinden ayarlanan, paslanmaz çelik valflerle
düzenlenir.
Oynama pim valflere sahip Gates ofset termostatları,
flanş içerisinde bulunan özel bir valfle donatılır;
söz konusu valf, sistemi soğutucu ile doldururken
sistemdeki sıkışmış havanın dışarı çıkmasına ve
sistemin havalanmasına izin verir. Gates aynı
zamanda yine yüksek kalitede kauçuk keçe
termostatlar, by-pass termostatlar vb. de sunar.
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• Kendiliğinden temizlenen ve kendiliğinden
ayarlanan termostat valfi;
• Tam uyum ve performans sağlayan orijinal
ekipman tasarımı;
• Kusursuz keçelenen kenarlar sızıntıyı ve
zamanından önce soğutmayı azaltır;
• Sıcaklığa duyarlı ısı motoru, düzgün performans
ve kusursuz motor soğuması için sabit valf tepkisi
sağlar;
• Paslanmaz çelik takım ve yaylar uzun ömürlü olacak
şekilde düzenlenir.

2. Radyatör ve genleşme deposu kapakları
(Ürün tipi 7410)
Gates, günümüzdeki hemen hemen her türlü
yol uygulamasında kullanılmak üzere eksiksiz bir
otomotiv radyatör ve genleşme deposu kapak ürün
yelpazesi sunar. Gates’in soğutma sistem kapağı
yelpazesinde:
- En küçüğünden en büyük çaplı tipe kadar metal
radyatör kapakları
- Uzun pasolu (34 mm) ve kısa pasolu (25 mm)
radyatör kapakları
- Plastik genleşme deposu kapakları bulunur; ayrıca
• Orijinal ekipman standartlarına göre tasarlanır ve
üretilir;
• Kurulum için ayar gerektirmez;
• Daha uzun ömürlü, yüksek kalite malzemeler;
• Kusursuz basınç kontrolü.

Kapak veya radyatör
dokunulamayacak kadar sıcaksa asla
radyatör kapağını çıkarmayın.

3. Eğimli hortum
(Ürün tipi 4275)
Üst, alt, by-pass, ısıtıcı ve diğer soğutucu uygulamalar
için fabrikada kalıplanan hortumdur. Gates’in eğimli
hortum ürünleri, Avrupa yedek parça pazarının en
kapsamlı ürün hattını oluşturur.
Bir hortum ölçüsünün birden fazla uygulamada
kullanılabildiği takviye sayesinde envanterlerin
kontrol altında tutulması mümkündür. Uygulama
sayısını daha da arttırmak için, kesim işaretleri bazı
eğimli hortumların üzerine basılır.
• Mükemmel seviyede sızdırmaz bağlantılar
elde etmek ve uyum sağlaması için önceden
şekillendirme;
• Isı, ozon ve kimyasal soğutuculara karşı direnç;
• -40°C ila +100°C, bazı durumlarda +110°C sıcaklık
aralığı;

• 40 mm veya daha kısa ID’ye sahip hortumlar için
maksimum çalışma basıncı 0,4 MPa; 40 mm’den
daha uzun ID’ye sahip hortumlar için 0,3 MPa’dır;
• Aramid veya rayon örgü takviyesi (uygulamaya
bağlı);
• SAE 20R4, D2 sınıfı ve DIN 73411, A sınıfı (toleranslar
haricinde) gereksinimlerini karşılar.
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4. Vulco-Flex® II radyatör hortumu
(Ürün tipi 4274)
Bu esnek radyatör hortumu, pek çok şekil almakta
olup hortumun bükülürken kopmasını önlemek için
spiral telle güçlendirilen eğimli hortuma alternatif
olacak şekilde dayanıklıdır. Bu hortum, asgari
envanter ile azami kapsam imkanı tanır.
• Daha kolay kurulum için yüksek oranda esneklik;
• Bağlantılar üzerinde baskı uygulamaya gerek
olmaksızın hortum şekle girer;
• -40°C ila +110°C, bazı durumlarda +125°C sıcaklık
aralığı;
• Daha güçlü sızıntı direnci için geliştirilmiş keçeli
yüzey;

• Manşetler istenilen uzunluğa ayarlanabilir;
• Boru ve kapak; ısı, ozon ve soğutuculara karşı
dayanıklıdır;
• Maksimum çalışma basıncı:
- 25 ila 38 mm ID’ye sahip hortumlar: 0,21 MPa
- 38/45 ila 50 mm ID’ye sahip hortumlar: 0,18 MPa
- 50/57 ila 76 mm ID’ye sahip hortumlar: 0,14 MPa

5. Flexcord Plus soğutucu hortum
(Ürün tipi 4272)
Kaput altında günümüz şiddetli koşullarına
dayanmak üzere tasarlanan hafif ve düz soğutucu
hortumdur.
• Yüksek sıcaklık ve yanma direnci;
• Titreşim ve şokları emmek için güçlü gövdeye sahip
oldukça esnek bir hortum;
• Aramid örgü takviyesi;
• Boru ve kapak; ısı, ozon ve soğutucu maddelere
karşı dayanıklıdır;
• -40°C ile +135°C arasında sıcaklık aralığı;
• DIN 73411, B1 sınıfı ve SAE 20R4, D2 sınıfı
gereksinimlerini karşılar.
1 m uzunlukta mevcut olup Gates hortum kesici ile
istenilen ölçüde kesilmesi mümkündür
(bkz. sayfa 48).
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Unicoil™ ile
uyumludur.
Bkz s. 22

PN
4272-10080
4272-10100
4272-10120
4272-10150
4272-10180
4272-10200
4272-10220
4272-10250
4272-10280
4272-10300
4272-10320
4272-10350
4272-10380
4272-10400
4272-10420
4272-10450
4272-10480
4272-10500

mm
8
10
12
15
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50

inç
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
13/16
7/8
1
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1-3/4
1-7/8
2

Azami
çalışma
basıncı
MPa
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

6. Düz ısıtıcı hortum
(Ürün tipi 3230)
Düz ve eğimli bağlantılar için aşırı derecede dayanıklı
ısıtıcı hortumdur. Esneklik takviyesi, hortumun
hortum nominal iç çapından 4 mm daha büyük bir
boruya takılmasına imkan verir.
• Ortalama bükülme yarıçapına kadar bükülmeye
imkan tanıyan güçlü ve esnek gövde;
• Esnek kumaş takviyesi, iç basınca dayanarak
genişletilen uç bağlantılarda kuruluma imkan tanır;
• Boru ve kapak, ozon, soğutucu ve -50°C ila +100°C,
bazı durumlarda +110°C sıcaklığa dayanır;

• DIN 73411, A sınıfı (toleranslar haricinde)
gereksinimlerini karşılar.
Paketleme: Açma, ölçme ve stok işlemlerini
kolaylaştırmak üzere açılır kapaklı karton kutu başına
15 m uzunluk.

PN
Unicoil™ ile
uyumludur.
Bkz s. 22

3230-12080
3230-12100
3230-12120
3230-12150
3230-12170
3230-12190
3230-12220

mm
8
10
12
15
17
19
22

inç
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
3/4
7/8

Azami
çalışma
basıncı
MPa
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
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7. Isıtıcı hortum bağlayıcıları
(Ürün tipi 7315)
Gates ısıtıcı hortum bağlayıcıları, aynı veya farklı
iç çaplara sahip hortumlar arasında daha iyi bir
sızdırmazlık sağlamak için küçük çaplı ısıtıcı ve
radyatör hortumları için tavsiye edilir. Düz, daraltıcı,
dirsekli ve ”T” bağlayıcılar kullanılarak, neredeyse
tüm hortum konfigürasyonlarının inşa edilmesi
mümkündür.
• %100 cam takviyeli naylondan yapılmıştır;
• Anti-rotasyon cihazı hortumun takıldığı yerden
dönerek çıkmasını engeller;
• Tek uçlu tasarım, sızıntısız bir keçe temin eder;
• -65°C ile +250°C arası aşırı sıcaklara ve soğutucu
maddeler, petrol, dizel, yağ ve LPG’ye karşı üstün
direnç;

• 2 MPa’ya (20 kg/cm²) kadar azami çalışma basıncı.
Paketleme:
19 mm’ye kadar dış çap: Bir plastik kutu içerisinde 5
parça.
25 mm’lik dış çap: Bir plastik kutu içerisinde 2 parça.

DARALTICI BAĞLAYICILAR

HORTUM BAĞLAYICILARI

PN

PN

=
mm

inç

düz
7315-00913*
7315-00103
7315-00914*
7315-00915*
7315-00916*
7315-00917*
7315-00918

28601
28600
28602
28603
28604
28605
28606

7315-00908*
7315-00102
7315-00909*
7315-00910*
7315-00911*
7315-00912*
7315-00919

28621
28620
28622
28623
28624
28625
28626

7315-00931*
7315-00101
7315-00932*
7315-00933*
7315-00934*
7315-00935*
7315-00936
7315-00937
7315-00938

28631
28630
28632
28633
28634
28635
28636
28637
28638

6
8
10
12
15
19
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

6
8
10
12
15
19
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

6
8
10
12
15
19
15 x 10
19 x 10
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
5/8 x 3/8
3/4 x 3/8
1

dirsekli

“T”
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=

7315-00104
7315-00921*
7315-00922*
7315-00923*
7315-00924

28594
28609
28610
28611
28612

mm
8 → 10
10 → 12
12 → 15
15 → 19
19 → 25

* Isıtıcı hortum bağlayıcı kitine dahildir (s. 21).

inç
5/16 → 3/8
3/8 → 1/2
1/2 → 5/8
5/8 → 3/4
3/4 → 1

8. Isıtıcı hortum bağlayıcı kiti
(Ürün numarası 7316-00900; Parça numarası 91136)
Sağlam ve darbeye dayanıklı plastik kutu, 36 değişik
bağlayıcıyı tutar.
• Kullanışlı taşıma çantası her iki tarafından da açılır;
• Her iki kapağın içerisinde bulunan plan-o-gram,
her bir bağlayıcı tipi ve ölçüsünün konumunu
tanımlar;
• Dört çeşit bağlayıcı şekli vardır: düz, dirsekli, “T” ve
daraltıcı;
• Komple bağlayıcı ürün hattı için uygun stok sunar.
Kitin içindeki
bağlayıcı
sayısı

PN

2
2
2
2
2

7315-00913
7315-00914
7315-00915
7315-00916
7315-00917

2
2
2
2
2

7315-00908
7315-00909
7315-00910
7315-00911
7315-00912

2
2
2
2
2

7315-00931
7315-00932
7315-00933
7315-00934
7315-00935

2
2
2

7315-00921
7315-00922
7315-00923

=

düz
28601
28602
28603
28604
28605
dirsekli
28621
28622
28623
28624
28625
“T”
28631
28632
28633
28634
28635
daraltıcı
28609
28610
28611

mm

inç

6
10
12
15
19

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

6
10
12
15
19

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

6
10
12
15
19

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

10 → 12
12 → 15
15 → 19

3/8 → 1/2
1/2 → 5/8
5/8 → 3/4
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9. Unicoil™ hortum bükme çözümü
(Ürün tipi 7316)
Gates, doğru kauçuk hortum bulunamadığında
hızlı bir tamirat için yeni Unicoil™ çözümünü
sunar. Unicoil™ bir bobin ve bobine kaynaklanan
bükülebilir bir omurgadan oluşur. Unicoil™ kolaylıkla
düz hortum üzerine yerleştirildiğinde ve omurgayı
bükmek için elinizle basınç uyguladığınızda,
neredeyse her türlü kauçuk hortumu saniyeler
içerisinde şekle sokabilirsiniz. Metal omurga,
hortumun şeklini korur; paslanmaz çelik conta,
hortumun kopmasını veya dolaşmasını engeller.

PN
7316-28514
7316-28515
7316-28516
7316-28510
7316-28511
7316-28512
7316-28517

Hızlı ve özel bir çözüm için mükemmel
bir ürün!
Asgari

UC28514
UC28515
UC28516
UC28510
UC28511
UC28512
UC28517

mm
6,3
7,9
9,5
13
16
19
25,4

inç
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

mm
12
14,5
16,5
18,8
21,8
25,6
33

Azami
inç
8/17
53/93
13/20
37/50
43/50
1
1 3/10

mm
13,4
16,4
18,4
21
24
27,8
36

Miktar
inç
13/25
16/25
18/25
19/23
86/91
1 3/32
1 5/12

12
12
12
12
12
12
6

Unicoil™ aşağıdaki Gates hortumlarla tam uyum sağlar:

PN
4272-10080
4272-10100
4272-10120
4272-10150
4272-10180
4272-10200
4272-10250
4272-10280
3230-12080
3230-12100
3230-12120
3230-12150
3230-12170
3230-12190
3225-10054
3225-10014
3225-10015
4324-10056
4324-10053
4324-10054
4219-03670
4219-03681
4219-03680
4219-03683
4040-04359
4040-04361
4040-04362
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Flexcord Plus soğutucu hortum
Flexcord Plus soğutucu hortum
Flexcord Plus soğutucu hortum
Flexcord Plus soğutucu hortum
Flexcord Plus soğutucu hortum
Flexcord Plus soğutucu hortum
Flexcord Plus soğutucu hortum
Flexcord Plus soğutucu hortum
Düz ısıtıcı hortum
Düz ısıtıcı hortum
Düz ısıtıcı hortum
Düz ısıtıcı hortum
Düz ısıtıcı hortum
Düz ısıtıcı hortum
10 m makara yakıt boru hattı hortumu
15 m karton kutu yakıt boru hattı hortumu
15 m karton kutu yakıt boru hattı hortumu
Dokuma kaplı yakıt boru hattı hortumu
Dokuma kaplı yakıt boru hattı hortumu
Dokuma kaplı yakıt boru hattı hortumu
3,048 m uzunlukta düşük geçirgenliğe sahip yakıt hortumu
7,62 m uzunlukta düşük geçirgenliğe sahip yakıt hortumu
3,048 m uzunlukta düşük geçirgenliğe sahip yakıt hortumu
7,62 m uzunlukta düşük geçirgenliğe sahip yakıt hortumu
15,2 m karton kutu sinyal çağrı hortumu
91,5 m makara sinyal çağrı hortumu
30,5 m karton kutu sinyal çağrı hortumu

mm
8
10
12
15
18
20
25
28
8
10
12
15
17
19
10
10
12
7
8
10
6
6
10
10
9,5
9,5
9,5

inç
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
13/16
1
1 1/8
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
3/4
3/8
3/8
15/32
9/32
5/16
3/8
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8

Unicoil™
Ürün No

Unicoil™
Parça No

7316-28515
7316-28516
7316-28510
7316-28511
7316-28512
7316-28512
7316-28517
7316-28517
7316-28515
7316-28516
7316-28510
7316-28511
7316-28512
7316-28512
7316-28515
7316-28515
7316-28516
7316-28514
7316-28514
7316-28515
7316-28514
7316-28514
7316-28515
7316-28515
7316-28515
7316-28515
7316-28515

UC28515
UC28516
UC28510
UC28511
UC28512
UC28512
UC28517
UC28517
UC28515
UC28516
UC28510
UC28511
UC28512
UC28512
UC28515
UC28515
UC28516
UC28514
UC28514
UC28515
UC28514
UC28514
UC28515
UC28515
UC28515
UC28515
UC28515

YAKIT SİSTEMLER
Gates’in yakıt sistem ürünleri arasında yakıt boru hatları, yakıt enjeksiyonu ve yakıt
doldurma uygulamaları için hortum mevcuttur. Gates sualtına uygun yakıt boru hattı
hortumu, depo içi uygulamalarda doğru hortum olup benzini içeride ve dışarıda idare
etmek üzere tasarlanır. Gates ayrıca küçük çaplı bağlayıcılar tedarik eder. Aynı zamanda
yüksek kaliteli yakıt kapaklarından oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi de mevcuttur.

Yakıt sistemleri

1. Yakıt boru hattı hortumu
(Ürün tipi 3225)
Yakıt devreleri için tasarlanan küçük çaplı, çok amaçlı
hortum (kurşunlu ve kurşunsuz benzin, dizel).
• Kılıf, ısı, yağ, ozon ve hava koşullarına karşı
dayanıklıdır;
• Boru, yakıt özelliklerindeki değişiklikleri
karşılamak ve ısı ile yağa direnç göstermek üzere
güncellenmiştir;
• Spiral dokuma takviyesi;
• 1 MPa’ya (10 kg/cm²) kadar çalışma basıncı;
• -35°C ile +125°C arasında çevre sıcaklık aralığı;
• SAE J30R7, ISO 4639-2 ve DIN 73379 (toleranslar
haricinde) gereksinimlerini karşılar.
Yakıt enjeksiyon sistemleri dahil olmak üzere tüm
yakıt sistemlerindeki kelepçeli hortum uygulamaları
için tavsiye edilir.

Unicoil™ ile
uyumludur.
Bkz s. 22

Depo içi uygulamaları, asitli gaz, LPG
ve biyodizel için kullanmayın. Yakıt
enjeksiyonlu motorlarda akuple
hortum takımlarının yerini tutmak
üzere tasarlanmamıştır.

PN
3225-10050
3225-10051
3225-10055
3225-10052
3225-10056
3225-10053
3225-10054
3225-10014
3225-10015

mm
3,2
4
5
6
7
8
10
10
12

inç
7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8
3/8
15/32

Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 10 m
Karton kutuda 15 m
Karton kutuda 15 m

2. Yakıt boru hattı hortum satış kiti
(Ürün numarası 4986-10160, 4986-10161,
4986-10162, 4986-10163)
Bu küçük çaplı hortum satış kiti ile stok mevcuduyla
ilgili sorunlar geçmişte kalacak. Kullanışlı ve dayanıklı
vitrinde, çok satan ölçülerde 6 makara küçük çaplı
popüler hortum muhafaza edilir. Buradan doğru
çap seçilerek kolaylıkla istenilen uzunlukta kesilebilir.
Hiçbir hortum boşa harcanmaz.
Paketleme içerisinde:
• 530 mm genişliğinde Gates imzalı ve dağıtma
plakalı metal çerçeve;
• Her biri 7,5 veya 15 m uzunluğunda küçük çaplı
hortum tutan 6 makara;
• İhtiyacınıza uygun ürünlerin adaptasyonuna imkan
tanıyan 7 manyetik tanıtım plakası;
• Duvara monte için 4 vida ve 4 tapa ile her türlü askı
tipine uygun 2 özel kanca;

24

• Hafif bir zincirle çerçeveye tutturulan bir Gates
hafif hortum kesici bulunur.
Özel talepleriniz için lütfen Gates fiyat listesine başvurun
veya detaylı bilgi için Gates temsilcinize danışın.

3. Dokuma kaplı yakıt boru hattı hortumu
(Ürün tipi 4324)
Dayanıklı ve yağa dirençli dokuma kaplamalı küçük
çaplı bir hortumdur. Hortum otomobillerdeki yağ
devrelerinde güvenilir ve güvenli hizmet sunar.
• Boru, ısı, yakıt (kurşunlu ve kurşunsuz petrol, dizel)
ve yağa karşı dayanıklıdır;
• Örgülü dokuma kaplama, hortumu takviye
etmekle birlikte ısı, ozon ve hava koşullarına karşı
dayanıklıdır;
• 0,6 MPa’ya (6 kg/cm²) kadar çalışma basıncı;
• -35°C ile +100°C arasında çevre sıcaklık aralığı.
Otomobillerdeki yakıt sistemlerinde bulunan
kelepçeli hortum uygulamaları için tavsiye edilir.
Depo içi uygulamaları, asitli gaz, LPG
ve biyodizel için kullanmayın. Yakıt
enjeksiyonlu motorlarda akuple
hortum takımlarının yerini tutmak
üzere tasarlanmamıştır.

Unicoil™ ile
uyumludur.
Bkz s. 22

PN
4324-10050
4324-10051
4324-10055
4324-10052
4324-10056
4324-10053
4324-10054

mm
3,2
4
5
6
7
8
10

inç
7/64
5/32
13/64
1/4
9/32
5/16
3/8

Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 15 m
Makarada 10 m
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4. Özel yakıt hortumu
(Ürün tipi 4324)
Bağlantı ve vakum hortumu olarak kullanıma uygun
çok küçük çaplı bir hortumdur.
• 10 bar’lık (= 1 MPa) çalışma basıncı;
• -35°C ila +110°C, bazı durumlarda +130°C çevre
sıcaklık aralığı.

PN

Açıklama

4324-10047
4324-10048*

Eko dokuma ile kaplı yakıt boru hattı hortumu
HNBR dokuma ile kaplı yakıt boru hattı hortumu

mm
2,7
2,7

inç
7/64
7/64

Makarada 15 m
Makarada 15 m

* HNBR: ısı, ozon, motor yağı, soğutucu ve yakıta karşı mükemmel direnç.
Depo içi uygulamalar ve LPG için
kullanmayın. Yakıt enjeksiyonlu
motorlarda akuple hortum takımlarının
yerini tutmak üzere tasarlanmamıştır.

5. Sualtına uygun yakıt boru hattı hortumu
(Ürün tipi 4219)
Sualtına uygun yakıt boru hattı hortumu uygulaması
için standart olan SAE 30R10 değerlendirmesini aşar
ve tamamen daldırılmış, mobil, durağan ve deniz
uygulamalarında benzin, alkol eklenmiş benzin veya
dizel yakıtları idare edebilir.
• İçeride ve dışarıda benzinle (ve diğer sıvı petrol
distilatlarıyla) kesintisiz temas kurmak üzere
düzenlenir;
• Sualtına uygun yakıt boru hattı uygulamaları için
SAE 30R10 spesifikasyonunu karşılar ve aşar;
• Floroelastomer (FKM) borulu kaplama, gaz ve yakıt
geçirgenliğine karşı dayanıklı olup yaşlanmayı
geciktirir;

PN
4219-05184
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27093

• Aramid elyaf takviyesi – kurşun geçirmez
yeleklerde kullanılan elyafın aynısı – çelikten çok
daha güçlüdür.

Çalışma
basıncı

Yanma
basıncı

Uzunluk

0,69 MPa
100 psi

3,45 MPa
500 psi

30,5 cm
1 ft

7,9 mm
5/16 inç

6. Düşük geçirgenlikli yakıt hortumu
(Ürün tipi 4219)

Unicoil™ ile
uyumludur.
Bkz s. 22

En son çevresel standart ve koşullarla uyumlu yüksek
kaliteli bir hortumdur.
• Floroelastomer boru astarı, alkol ve asitli gaz
geçirgenliğine karşı dayanıklıdır;
• Boru ısı, asitli gaz ve yakıta (kurşunlu, kurşunsuz ve
alkol bazlı petrol, dizel, biyodizel) karşı dayanıklıdır;
• Kaplama, ısı, yağ, ozon ve aşınmaya karşı
dayanıklıdır;
• Polyester örgü takviyesi;
• 1,2 MPa’ya (12 kg/cm²) kadar çalışma basıncı;
• -35°C ile +150°C arasında çevre sıcaklık aralığı;
• SAE 30R9 gereksinimlerini karşılar.
Yakıt sistemlerindeki kelepçeli hortum uygulamaları
için tavsiye edilir.

PN
4219-03670
4219-03681
4219-03675
4219-03682
4219-03680
4219-03683

Uzunluk

27082
27094
27085
27095
27088
27096

mm
6
6
8
8
10
10

inç
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8

m
3,048
7,62
3,048
7,62
3,048
7,62

Depo içi uygulamalar ve LPG için
kullanmayın. Yakıt enjeksiyonlu
motorlarda akuple hortum takımlarının
yerini tutmak üzere tasarlanmamıştır.

7. Esnek yakıt doldurma hortumu
(Ürün tipi 4663)
Aracın doldurma boynu ile yakıt deposu arasındaki
bağlantı için esnek hortum. Otomobillerde ve hafif
kamyonlarda, aynı zamanda karavanlarda bulunan
yardımcı yakıt depolarında eşit derecede iyi çalışır.
• Yüksek kaliteli nitril boru, hortumu en ticari yakıt
tipleriyle uyumlu hale getirir. Özellikle kurşunlu ve
kurşunsuz petrol ve dizele karşı dayanıklıdır;
• Spiral tel takviyesi ile kıvrımlı kaplama;
• Bıçak ve tel kesicilerle kolaylıkla kesilir;
• -40°C ile +100°C arasında sıcaklık aralığı;
• SAE 30R5 gereksinimlerini karşılar.
Paketleme: 0,91 m (3 ft) uzunluğunda, bir karton kutu
içinde paketlenir.

PN
4663-03601
4663-03603
4663-03604
4663-03605
4663-03606

23924
23930
23932
23936
23940

mm
38
48
50
57
63

inç
1-1/2
1-7/8
2
2-1/4
2-1/2
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8. Yakıt boru hattı bağlayıcıları, ön cam
yıkama hortumu ve vakum boru hattı
(Ürün tipi 7315)
Gates bağlayıcıları, aynı veya farklı iç çaplara sahip
hortumlar arasında daha iyi sızdırmazlık sağlamak
üzere küçük çaplı hortumlar için tavsiye edilir. Düz,
daraltıcı, dirsekli ve “T” ve “Y” şekillerini kullanarak,
neredeyse tüm hortum konfigürasyonlarının inşa
edilmesi mümkündür.
• Benzersiz tek uçlu tasarım, sızıntısız bir keçe temin
eder;
• 2 mm ila 12 mm ID’ye sahip hortumlara yöneliktir;

• Cam takviyeli naylon, -65°C ile +250°C arası aşırı
sıcaklara ve soğutucu maddeler, petrol, dizel, yağ
ve LPG’ye karşı dayanıklıdır;
• 2 MPa’ya (20 kg/cm²) kadar çalışma basıncı.
Paketleme: Bir plastik kutu içerisinde 5 parça.

DARALTICI BAĞLAYICILAR

YAKIT HORTUM BAĞLAYICILARI

PN

PN

=
mm

inç

düz
7315-00861*
7315-00862*
7315-00863*
7315-00864*
7315-00913
7315-00103
7315-00914
7315-00915

28561
28562
28563
28564
28601
28600
28602
28603

7315-00871*
7315-00872*
7315-00873*
7315-00874*
7315-00908
7315-00102
7315-00909
7315-00910

28571
28572
28573
28574
28621
28620
28622
28623

7315-00881*
7315-00882*
7315-00883*
7315-00884*
7315-00931
7315-00101
7315-00932
7315-00933

28581
28582
28583
28584
28631
28630
28632
28633

7315-00851*
7315-00852*
7315-00854*

28551
28552
28554

2
3
4
5
6
8
10
12

3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

2
3
4
5
6
8
10
12

3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

2
3
4
5
6
8
10
12

3/32
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2

2
3
5

3/32
1/8
3/16

dirsekli

“T”

“Y”
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=

7315-00891*
7315-00892*
7315-00893*
7315-00104
7315-00921

28591
28592
28593
28594
28609

mm
2→3
3 →4
5→6
8 → 10
10 → 12

inç
3/32 → 1/8
1/8 → 5/32
3/16 → 1/4
5/16 → 3/8
3/8 → 1/2

* Yakıt boru hattı ve vakum boru sistemi bağlayıcı kitine dahildir (s. 29).

9. Yakıt boru hattı ve vakum boru sistemi bağlayıcı kiti
(Ürün numarası 7316-00901; Parça Numarası 91156)
Kullanışlı ve darbeye dayanıklı plastik kutu, 36 değişik
yakıt boru hattı ve vakum boru sistemi bağlayıcısını
tutar.
• Her iki kapağın içerisinde bulunan plan-o-gram,
her bir bağlayıcı tipi ve ölçüsünün konumunu
tanımlar;
• Beş çeşit bağlayıcı şekli vardır: düz, dirsekli, “T”, “Y”
ve daraltıcı;
• Komple yakıt boru hattı ve vakum boru sistemi
bağlayıcıları ürün hattı için uygun stok sağlar.

Kitin içindeki
bağlayıcı
sayısı

PN

2
2
2
2

7315-00861
7315-00862
7315-00863
7315-00864

2
2
2
2

7315-00871
7315-00872
7315-00873
7315-00874

2
2
2
2

7315-00881
7315-00882
7315-00883
7315-00884

2
2
2

7315-00851
7315-00852
7315-00854

2
2
2

7315-00891
7315-00892
7315-00893

=

düz
28561
28562
28563
28564
dirsekli
28571
28572
28573
28574
“T”
28581
28582
28583
28584
“Y”
28551
28552
28554
daraltıcı
28591
28592
28593

mm

inç

2
3
4
5

3/32
1/8
5/32
3/16

2
3
4
5

3/32
1/8
5/32
3/16

2
3
4
5

3/32
1/8
5/32
3/16

2
3
5

3/32
1/8
3/16

2→3
3→4
5→6

3/32 → 1/8
1/8 → 5/32
3/16 → 1/4
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10. Yakıt deposu kapakları
(Ürün tipi 7410)
Gates yakıt deposu kapakları, dökülmeler ve sızıntıları
engellemek ve sistemin sıkı kapanmasını sağlamak
için yıpranmaya dayanıklı termoplastik bileşikten
oluşan sağlam bir yapı sunar. Gates’in standart yakıt
deposu kapağı çeşitleri, kilitlenen ve kilitlenmeyen
kapakları içerir. Kilitlenen yakıt deposu kapakları,
güvenle kilitlenerek yakıt deponuza bir başkasının
erişmesini imkansız kılar. Tüm yakıt deposu
kapaklarının kurulumu kolaydır.
İçeride, kapakların iki farklı havalandırma sistemi
olması mümkündür: delikli ve deliksiz. Yakıt deponuz
doldurma boynu vasıtasıyla havalandırılıyorsa
deliksiz yakıt deposu kapağı önerilir; bununla birlikte
delikli yakıt deposu kapağında özel bir havalandırma
valfi bulunmakta olup bu sayede deliksiz yakıt
depolarında kullanılması mümkündür.
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Hava kirliliğini mümkün olduğunca azaltmak için
Gates özel bir ekolojik kapak tedarik eder. Bu
kapak, zararlı araç yakıt gazlarının buharlaşmasını
engelleyen ve 70/221 sayılı EEC yönergesiyle uyum
gösteren delikli bir valf sistemine takılır. Bir kaza
halinde, güvenlik valfi depodan yakıt sızmasını
engeller.

11. Yakıt deposu kapağı satış kiti
(Ürün tipi 7414-10009)
Bu satış kiti, en az 36 yakıt deposu kapağı sergilemek
üzere tasarlanmıştır. Bu kapaklar, yerel pazar
gereksinimlerine uygun olması için Gates yakıt
deposu kapakları arasından seçilebilir.
• 930 mm genişliğinde Gates imzalı çerçeve;
• 18 kanca;
• Duvara ve askıya monte edilebilir veya kolaylık
olması için tezgah üzerine yerleştirilebilir.
Özel talepleriniz için lütfen Gates fiyat listesine başvurun
veya detaylı bilgi için Gates temsilcinize danışın.

Ölçüler ve uygulamalarla ilgili detaylı bilgileri Gates Yakıt Deposu Kapağı Kataloğu E/70328’de bulabilirsiniz.
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HAVA VE BUZ ÇÖZME SİSTEMLERİ

Hava ve buz çözme sistemleri

1. Esnek havalandırma kanalı
(Ürün tipi 7743)
Daha etkin emisyon kontrolü için hava temizleyicileri
sıcak hava kaynaklarına bağlar. Karbüratörün buz
tutmasını önler ve motorun ısınmasını arttırır.
• Kıvrımlı alüminyum hortum;
• Aşırı derecede esnek olup buna rağmen şekil
verildikten sonra bu şeklini korur;
• Isı (+250°C’ye kadar), soğuk, yağ ve paslanmaya
karşı dayanıklıdır.

Paketleme: bir karton kutuda sıkıştırılmış olarak tek
tek paketlenir.

PN
500 mm
uzunluk
7743-00519
7743-00522
7743-00525
7743-00538
7743-00540
7743-00545
7743-00550
7743-00555
7743-00560
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1000 mm
uzunluk
7743-01019
7743-01022
7743-01025
7743-01035
7743-01038
7743-01040
7743-01045
7743-01050
7743-01052
7743-01055
7743-01060

1300 mm
uzunluk

7743-01352

mm

inç

19
22
25
35
38
40
45
50
52
55
60

3/4
7/8
1
1-3/8
1-1/2
1-9/16
1-3/4
1-31/32
2-3/64
2-3/16
2-3/8

2. Buz çözme hortumu
(Ürün tipi 7768)
Kolaylıkla şekil alan ve kesilen bir hortumdur. Buz
çözücüler, havalandırma kanalları ve hava girişleri
gibi alçak basınçlı uygulamalar veya hava emme
uygulamaları için tavsiye edilir.
• Sıkı dokunmuş, kauçuk içerikli sargı;
• Güçlü spiral tel, esnekliği arttırır;
• Isı, soğutucular, aşınma, yıpranma ve hava
koşullarına karşı dirençlidir;
• Deniz uygulamaları için uygundur;
• -40°C ile +93°C arasında sıcaklık aralığı.

Paketleme: Karton kutu başına 1,83 m uzunluk.
Sıkıştırılmış olarak tek tek kutuya yerleştirilir.

PN
7768-04070
7768-04071
7768-04072
7768-04073
7768-04074
7768-04075
7768-04076
7768-04077
7768-04078
7768-04079
7768-04080
7768-04081
7768-04082
7768-04084

23820
23824
23828
23832
23836
23840
23844
23848
23856
23860
23864
23872
23880
23896

mm
32
38
45
50
57
63
70
76
89
95
102
114
127
152

inç
1-1/4
1-1/2
1-3/4
2
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3
3-1/2
3-3/4
4
4-1/2
5
6
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SERVİS HORTUMU VE DİĞERLERİ
Gates, hava, su ve diğer akışkanların garaj ortamında taşınması için geniş kapsamlı
hortum tipleri sunar.

Servis hortumu ve diğerleri

1. Station Master 15
Garajlar, servis istasyonları ve araç filoları
(Ürün tipi 3223)
Alçak basınçlı hava ve suyu idare etmek için.
• Kaplama ısı, yağ, ozon ve aşınmaya karşı
dayanıklıdır;
• Sert dokuma spiral yapım;
• 1,5 MPa’ya (15 kg/cm²) kadar çalışma basıncı;
• Kesintisiz hizmette +95°C’ye, hava için +80°C’ye
kadar sıcaklığa karşı dayanıklıdır.
Lastik şişirme, sıkıştırılmış hava araçları ve alçak
basınçlı yıkama için tavsiye edilir.
Paketleme: Büzülmüş plastik içinde 20 m hortum.

2. Sinyal çağrı hortumu
Garajlar, servis istasyonları ve araç filoları
(Ürün tipi 4040)
Servis istasyonları ve garajlardaki trafik işaret cihazları
için uygundur.

PN
mm
6
8
10
13

3223-11506
3223-11508
3223-11510
3223-11513

inç
1/4
5/16
3/8
1/2

Unicoil™ ile
uyumludur.
Bkz s. 22

• En hafif basıncı dahi kaydetmek üzere özel olarak
hazırlanmış uzun ömürlü sentetik kauçuk boru
sistemi;
• +65°C’ye kadar sıcaklıklarda araç ağırlığına dayanır;
• Sürtünmenin sebep olduğu aşınmaya karşı
dayanıklıdır.

PN
4040-04359
4040-04361
4040-04362
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27539
28686
28681

mm
9,5
9,5
9,5

inç
3/8
3/8
3/8

Karton kutuda 15,2 m
Makarada 91,5 m
Karton kutuda 30,5 m

3. Adapta Flex™
Garajlar, servis istasyonları ve araç filoları
(Ürün tipi 3204)
Azami esneklik gerektiren hava ve su uygulamaları
için uygundur.
• Sentetik, yüksek gerimli dokuma kordlar tarafından
takviye edilmiştir;
• Isı ve ozona karşı önemli derecede dayanıklılık;
• Hayvan ve bitki yağlarına karşı iyi kaplama direnci;
• Sınırlı yağ direnci;
• Kesintisiz hizmette +100°C’ye kadar sıcaklığa
dayanıklıdır;
• Sıvılar için 1,4 MPa’ya (14 kg/cm²) ve gazlar için
1,1 MPa’ya (11 kg/cm²) kadar çalışma basınçları.
Paketleme: makaralarda asgari 15 m uzunluğunda
azami 2 parça.

PN
3204-01401
3204-00710
3204-01407
3204-01413
3204-01419
3204-01422
3204-01431
3204-01434
3204-01437

Uzunluk
mm
6
8
10
13
16
19
25
32
38

inç
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1-1/4
1-1/2

m
±180
±180
±180
±180
±180
±180
±100
±90
±75

27041
27042
27043
27044

mm
2,8
4
5,5
6,4

inç
7/64
5/32
7/32
1/4

4. Ön cam yıkama ve vakum boru sistemi
(Ürün tipi 4040)
Vakumla çalışan araç aksesuarlarını bağlamak
ve radyatör taşkını veya yağmur suyunu tahliye
etmek için araçlarda ön cam veya ön far yıkama için
kullanılan PVC boru sisteminin yerini almak üzere
ideal hortumdur.
•
•
•
•

Kolay kurulum ve temizlik için esnekliğini korur;
Kaput altındaki zararlı koşullara karşı dirençlidir;
Isı, ozon, soğutucu ve dolaşmalara karşı dirençlidir;
Azami çevre sıcaklığı: +125°C.

Paketleme: 15 m makara.
Tüm makaralar, Gates yakıt boru hattı satış kiti ile
uyumludur (s. 24).

PN
4040-04101
4040-04104
4040-04107
4040-04110
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5. GP hortum ("Genel Amaç")
Garajlar, servis istasyonları ve araç filoları
(Ürün tipi 3204, 3206 ve 3219)
Genel amaçlı uygulamalara yönelik Gates esnek
GP hortumları, su, hava ve diğer birçok ürünle
kullanılabilir. 3 GP hortum tipi, 1,3 MPa (13 kg/cm²)
ile 3,7 MPa (37 kg/cm²) aralığındaki tüm çalışma
basınç aralığını kapsayabilir.
Paketleme: Büzülmüş plastik içinde 40 m hortum.

GP 40
(ürün tipi 3204)
Azami esneklik gerektiren hava ve su uygulamaları
için uygundur.

• Aşınma, hava koşulları ve ozona karşı dirençlidir;
• 40 kg/cm² (4 MPa) oranında asgari yanma basıncı;
• -50°C ila +95°C (havada +80°C) sıcaklık aralığı.

PN
3204-10011
3204-10013
3204-10015
3204-10029
3204-10031
3204-10033
3204-10035
3204-10036
3204-10038

Azami çalışma basıncı
mm
6
8
10
13
16
19
25
32
38

inç
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2

MPa (sıvı)
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

MPa (gaz)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

GP 60
(ürün tipi 3206)
Yağ, hidrolik akışkanlar, alkol ve sulu çözeltiler gibi genel

endüstriyel uygulamalara yönelik dayanıklı ve esnek
hortum. Sıcak su yıkama uygulamaları ve genel hava
hizmeti için. Daha fazla güvenlik için statik iletkenlik.

• Yağ ve aşınmaya karşı dirençlidir;
• 60 kg/cm² (6 MPa) oranında asgari yanma basıncı;
• -40°C ila +95°C (genel hava hizmeti için +70°C)
sıcaklık aralığı.

PN
3206-10018
3206-10020
3206-10022
3206-10024
3206-10026
3206-10028
3206-10030
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Azami çalışma basıncı
mm

inç

6
8
10
13
16
19
25

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1

MPa (sıvı)
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

MPa (gaz)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

GP 80 Plus
(ürün tipi 3219)
Yağ, alkol, sulu çözeltiler, hidrolik akışkanlar, asitler,
deterjanlar ve kimyasallar gibi genel endüstriyel
uygulamalara yönelik dayanıklı hortum. Daha fazla
güvenlik için statik iletkenlik.

• Yağ, aşınma, hava koşulları ve ozona karşı
dirençlidir;
• 13 mm’ye kadar (1/2 inç) ID ölçüsü için 110 kg/cm²
(11 MPa), daha büyük ölçüler için 90 kg/cm² (9 MPa)
oranında asgari yanma basıncı;
• Kesintisiz hizmette sıcaklık aralığı -40°C ila +95°C,
geçici hizmette +110°C’ye kadardır.

PN
3219-10028
3219-10030
3219-10032
3219-10034
3219-10036
3219-10038
3219-10040
3219-10041
3219-10003
3219-10005

Azami çalışma basıncı
mm
6
8
10
13
16
19
25
32
38
50

inç
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

MPa (sıvı)

MPa (gaz)

3,7
3,7
3,7
3,7
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

2,8
2,8
2,8
2,8
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

6. Statik şeritler
(Ürün tipi 2960)
Düzgün biçimde yerleştirildiği takdirde,
potansiyel tehlike taşıyan statik elektriği
otomobilinizden veya kamyonunuzdan boşaltır.
• Özel olarak birleştirilen kauçuk, statik elektrik
iletir;
• Hava koşulları, aşınma ve yıpranmaya karşı
dirençlidir;
• Standart paket: 1 parça.

PN
2960-00051
2960-00052

Uzunluk

90330
90331

mm
640
760

inç
25
30
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ARAÇLAR
Gates, ürünlerinin kolay kurulumunu sağlamak için kullanışlı ve pratik araçlar sunar.

Araçlar

1. STT-1 sonik kayış gerilim testi cihazı
(Ürün numarası 7420-00301)
Düzgün kayış kurulumu gerilimi, triger kayış
tahriklerinin optimum performansı ve güvenilirliği
için gereklidir. Deneyimli araba tamircileri, baş
parmakları vasıtasıyla kayış gerilimini kontrol
ettiklerini düşünebilirler; ancak gerilim bir işlemciden
diğerine fark eder.
İşte bu nedenle Gates, yeni sonik kayış gerilim test
cihazı STT-1’in kullanımını tavsiye eder: STT-1, kayış
kurulum gerilimini her zaman doğru şekilde ölçerek
bu sayede bir kalite standardı yakalar.
• Tüm gerilim değerleri ve tahrik özellikleri cihaz
içerisinde programlanmıştır;
• Kayış frekans analizi;
• Veritabanı, Avrupa’daki tüm popüler otomobil
modellerini kapsar;

2. Krikit I V kayış gerilim göstergesi
(Ürün numarası 7401-00071)
Gerilim, V kayışı performansının ve hizmet ömrünün
başlıca önemli noktalarından biridir. Gates Krikit I’in
yardımıyla doğru gerilimin uygulanması kolaydır.
Krikit I ayrıca kurulum sonrası optimum gerilim
kontrol ve bakımına imkan tanır. Ölçek, gerilimi hem
kg hem de pound birimlerinde gösterir. Krikit I aynı
zamanda daha dar Micro-V® XF kayışlarının (3 – 4
kanallı) gerilim kontrolünde de kullanılabilir. Triger
kayışları için tavsiye edilmez.
Paketleme: tek tek kutulanır. Doğru gerilim ve
bakıma yönelik yararlı ipuçları ve ortalama gerilim
değerleri ektedir.
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• Azaltılmış sensör ölçüsü ve yüksek kablo esnekliği;
• Gates PowerGrip® triger kayışı ve Micro-V® XF çok
kanallı kayışı için uygundur;
• Oldukça basit ve kullanımı kolay bir ölçüm işlemidir.

3. Krikit II Micro-V® XF kayış gerilim
göstergesi
(Ürün numarası 7401-00072)
Krikit II özellikle otomobiller, kamyonlar ve
otobüslerde kullanılan Micro-V® XF kayışları
tarafından talep edilen daha yüksek gerilimlerin
ölçülmesi için tasarlanmıştır. Gösterge, 50 kg ile
150 kg (100 lbs ile 320 lbs) aralığındaki gerilimleri
ölçmek için ayarlanır. Triger kayışları için tavsiye
edilmez.
Paketleme: tek tek kutulanır. Talimatlar ve ortalama
kayış gerilim değerleri ektedir.

4. DriveAlign® lazer ayar cihazı
(Ürün numarası 7468-00113)
Bu cihaz, kayış ve kasnak hizmet ömrünü azaltan ve
istenmeyen gürültü yaratan, paralel ofset ve açısal
olmak üzere serpantin kayış sistemlerinde en sık
görülen iki yanlış ayar şeklini kısa sürede tanımlar.
Cihazı kasnak yivlerinin üzerine yerleştirerek parlak
lazer ışınını karşıt pozisyondaki kasnağın üzerine
getirmeniz yeterlidir. Her türlü sapma anında
görülür.
Bu özel Gates cihazı, pek çok otomotiv serpantin
kayış tahriki ile uyumludur. Hafif ve kolay kullanımlı
cihaz, tüm hafif koşulları daha kolay gözlemlemek
için özel koruyucu lazer destek gözlükleri içerir.
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5. V ve Micro-V® XF kayış uzunluk bulucusu
(Ürün numarası 7401-10008)
Stoğunuzda yalnızca kullanılmış V kayışı veya çok
kanallı kayış bulunduğunda doğru yedek kayışı
seçmeniz gerekiyorsa bu ürünün kullanılması
kaçınılmazdır. Söz konusu alet, eski kayışı ölçerek
anında uygun yedek kayış uzunluğunu gösterir.

6. Dr. Gates kayış tahrik sistemlerine yönelik
araç kiti
(STT-1 olmadan: 7420-00401; STT-1 ile: 7420-00402)
Siz profesyonel bir teknisyensiniz. Günümüz gelişmiş
motor konfigürasyonlarının hizmet alanınızda özel
aletler kullanmanızı gerektirdiğini biliyorsunuz.
Sorunu anlamak ve kısa sürede çözerek doğru
adımı atmak adına Gates bugün ilk defa kayış tahrik
sistemlerine yönelik profesyonel aletlerle donatılan
Dr. Gates isimli, faydalı bir kit sunuyor.
Dr. Gates profesyonel bir araç kiti olup içerisinde
tamamı tek bir pratik çantada toplanmış sonik gerilim
test cihazı STT-1, DriveAlign® lazer ayar cihazı, iki
kasnak kilitleme cihazı, bir stetoskop ve bir kayış
gerilim tespit pim seti bulunur. Bu aletlerin yanı sıra,
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kit aynı zamanda kayış üzerinde bir yeri işaretlemek
istediğinizde pratik kullanım sağlayan kullanışlı bir
pupa feneri ile beyaz renkli bir işaret kalemi içerir.
Kitin tamamı, araba tamircileri için kayış bakımını
kolaylaştırmak üzere geliştirilmiştir.

7. Evrensel ve motora özel araç kitleri
(Ürün tipi 7468)
Gates bugün ayrıca zaman ve yardımcı kayış tahrik
sistemleri için evrensel ve motora özel araç kitleri
sunar. Bu yüksek kaliteli aletler, komple, profesyonel
ve orijinal ekipman eşdeğerinde kayış tahrik sistemi
bakımı sağlamak üzere gereken komple ürün ve
hizmetler için Gates’in “Komple Bakım Atölyesi”
tedarikçisi olmasına imkan tanır.
• Kayış tahrik sisteminin özel bir motor platformu
üzerinde hizmet vermesi için gerekli tüm araçlar;
• Profesyonel kullanıma yönelik üstün nitelikli araçlar;
• En son teknoloji;
• Detaylı kullanım talimatları mevcuttur.
Stok mevcudu hakkında bilgi almak için yerel Gates
temsilcinizle iletişime geçin.

8. Hortum çapı bulucusu
(Ürün numarası 9997-27220)
Doğru yedek hortumu bulmak için, değiştirilecek
olan hortumun iç çapı bilinmelidir. Gates hortum
çapı bulucusu, işi hızlandırır ve kolaylaştırır. Bu
plastik şerit, 10 mm ile 45 mm arasında 15 standart
hortum çapı gösterir. Ücretsiz olarak edinilmesi
mümkündür.
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9. Hortum kesici
(Ürün tipi 7469)
Sargıyla güçlendirilmiş ve PVC hortumları pürüzlü
kenar bırakmaksızın kesmek üzere özel olarak
tasarlanan hafif kesicidir. Güvenlik amacıyla bıçak
sapının içine girerek kapanır.
Paketleme: tek tek paketlenen kesici ve bıçaklar.
HORTUMLAR İÇİN 38 MM (1-1/2 İNÇ) ID KADAR KISA ID KESİCİ

PN
7469-00142
7469-00153
7469-00154

91142
91153
91154

eski (siyah) kesici için bıçaklar - 91141
kesici
(kırmızı) kesici için bıçaklar - 91153

HORTUMLAR İÇİN 76 MM (3 İNÇ) ID KADAR BÜYÜK ID KESİCİ

PN
7469-00143
7469-00144
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91143
91144

kesici
bıçaklar

KATALOGLAMA
Güncel uygulama bilgisi, yedek parça pazarının vazgeçilmez bir unsurudur. Gates
şartname araştırma ekibi, neredeyse kullanılan tüm araçlar için uygulama verileri
sağlar. Tüm bilgiler Gates kataloglarında yayınlanmakta olup pazardaki en kapsamlı ve
güncel veriler olarak düşünülür. Bu kataloglar, azami sayıda piyasayı kapsayacak şekilde
çok dillidir. Bugün ayrıca www.gatesautocat.com internet adresinde Gates uygulama
kataloglarının çevrimiçi versiyonu da mevcuttur.

Kataloglama

1. Gates internet kataloğu
www.gatesautocat.com adresinde mevcut olan
Gates çevrimiçi çok dilli uygulama kataloğu, ürün
aramasını fazlasıyla kolaylaştırarak size en doğru
ve güncel bilgiyi sunar. Bu katalogda, kayış tahrik
sistemleri ve soğutucu sistemlere yönelik alfabetik
uygulama verileri, sayısal uygulama verileri, rekabetçi
ve orijinal ekipman geçiş bilgileri yer alır. Gates ayrıca
kayış yönlendirme şeması ve gergi, kit bileşenleri,
hortum, termostat ve radyatör kapağının resmi veya
çizimi üzerine tıklama olanağını da eklemiştir.

2. Tahrik sistemleri kataloğu
(E/70107)
Gates Tahrik Sistemleri Kataloğu içerisinde,
otomobiller ve hafif yük ticari araçları için yedek
kayış, gergi ve kit referansları (V kayışları, PowerGrip®
triger kayışları, PowerGrip® Kitleri, Micro-V® XF çok
kanallı kayışlar, Micro-V® XF Kitleri ve DriveAlign®
gergiler) bulunur. Katalog, araç alfabetik listesi,
ölçü listeleri, bir kit bileşen listesi, bir yardımcı kayış
tahriklerine yönelik resimli kayış yönlendirme şeması
bölümü, bir imalatçı parça numara listesi ve bir iptal
edilen veya değiştirilen ürün listesi içerir.

3. Eski zaman takviyesi
(E/70110)
Bu katalog, 1990 yılından önce üretimi durdurulan
tüm otomobil modellerine yönelik kayış ve
takımlar için uygulama verilerini içerir. Katalog
içerisinde Tahrik Sistemleri Kataloğunda (E/70107)
adı geçmeyen tüm modeller bulunmakta olup bir
takviye olarak düşünülmesi mümkündür.
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Ayrıca tüm Teknik Bültenler için detaylı bilgi,
kuruluma dair yararlı ipuçları ve Gates ürün bakımı
sunan doğrudan bir bağlantı bulunur.

4. Soğutma sistemleri kataloğu
(E/70372)
Gates Soğutma Sistemleri Kataloğu, tek bir katalog
içerisinde soğutma sistemi hortumları, termostatlar,
radyatörler ve genleşme deposu kapakları ile yeni
Unicoil™ hortum bükme çözümüne dair her türlü
yeni bilgiyi sunar. Katalog içerisinde, alfabetik araç
listesi, resimli ölçü listeleri, imalatçı parça numara
listesi ve iptal edilen veya değiştirilen ürün listesi
bulunur.

5. Yakıt deposu kapağı kataloğu
(E/70328)
Gates Yakıt Deposu Kapağı Katalogu, otomobiller,
kamyonlar ve otobüslere yönelik yedek yakıt deposu
kapakları ile ilgili her türlü gerekli bilgiyi sunar.
Katalog içerisinde alfabetik araç listeleri ve tüm
mevcut yakıt deposu kapaklarının resimleri bulunur.
Bilgiler, kilitlenen ve kilitlenmeyen yakıt deposu
kapakları ile otomobiller, kamyonlar ve otobüsler için
ayrı ayrı ele alınır.

Bu katalogda yer alan bilgilerin doğru ve kapsamlı olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. Ancak, Gates
baskıya verildikten sonra oluşan herhangi bir hata, eksiklik veya değişiklikten, aynı zamanda Gates ürünlerinin bir Gates
temsilcisine danışılmaksızın özel veya istisnai durumlarda kullanılması halinde doğan sorunlardan sorumlu tutulamaz.
2009 basımı olan bu katalog (E15/70130), önceki tüm basımların yerine geçer.
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