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Gates tankdoppen
van originele kwaliteit
Voor personenauto’s, vrachtauto’s en bussen

Perfecte afdichting
Gates tankdoppen zijn opgebouwd uit een bijzonder duurzaam thermoplastisch mengsel dat
een perfecte dichting verzekert en verspillingen en lekken voorkomt. Het Gates standaardassortiment
omvat tankdoppen met en zonder slot. De tankdoppen met slot verzekeren een perfecte dichting
en maken geknoei met uw benzinetank onmogelijk. Alle tankdoppen zijn eenvoudig te installeren.

Optimale druk
De doppen kunnen voorzien zijn van twee types ontluchtingssystemen: geventileerd
en niet-geventileerd. Een niet-geventileerde tankdop wordt aanbevolen wanneer uw benzinetank
geventileerd wordt langs een vulhals, terwijl de geventileerde tankdop is uitgerust met een speciaal
luchtventiel, zodat hij kan worden gebruikt voor niet-geventileerde brandstoftanks.

Een schoner milieu
Gates biedt eveneens een speciale ecologische dop die luchtvervuiling helpt verminderen.
Deze is uitgerust met een ventilatieventiel die de verdamping van schadelijke brandstofgassen
voorkomt en voldoet aan de EEG-richtlijn Nr. 70/221. Bij ongeval voorkomt
de veiligheidsklep dat brandstof uit de tank lekt.
Daarnaast biedt Gates een lijn tankdoppen met slot aan die bestand zijn tegen ureumcorrosie
en die alle belangrijke AdBlue tanktoepassingen dekken.

Het Gates-brandstofsysteemprogramma
Als toonaangevende fabrikant en leverancier van producten voor de automobielbranche, biedt Gates een compleet aanbod van riemaandrijf-,
koel-, brandstof- en luchtsysteemproducten voor personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens, bussen en tractoren.

Behalve tankdoppen, bevat het Gates-productgamma voor brandstofsystemen ook:
• Verschillende soorten brandstofslangen
• Speciale onderdompelbare brandstofslangen voor toepassingen in de benzinetank
• Koppelingen voor brandstofslangen
• Passende verkoopstands

Verkoopstand voor tankdoppen
Deze verkoopstand is ontworpen om een minimum van 36 tankdoppen te demonstreren.
Deze kunnen, gebaseerd op de behoeften van de lokale markt, worden geselecteerd
uit het Gates tankdopassortiment.
• 930 mm breed frame met Gates-logo
• 18 haken
• Kan worden gemonteerd op een muur, ophangbord of gewoon op de balie worden gezet

Raadpleeg de Gates-prijslijst of neem contact op met uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Meer informatie over afmetingen en toepassingen kunt u vinden in de Gates-tankdoppencatalogus E/70328
of online op www.gatesautocat.com.
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