NIEUW

E5/70330

Gates’ nieuwe
verkoopstand met
zes spoelen brandstofslang
Jaag uw verkoop de hoogte in!
Gates’ nieuwe verkoopstand met zes spoelen brandstofslang biedt u een grotere marktbedekking.
Deze nieuwe verkoopstand bevat 6 spoelen brandstofslang en elke spoel telt 7,5 meter van dit
uiterst populaire slangtype. Er zijn twee verschillende verkoopstands beschikbaar: één met
brandstofslangen met binnendiameter van 3,2, 4, 5, 6, 8 en 10 mm (ref. 4986-10160)
en één met slangen met
binnendiameter van 3,2, 4,
De verpakking van deze verkoopstand bevat:
6, 7, 8 en 10 mm (ref. 498610161).
• een metalen rek, 530 mm
U kiest gewoon het gamma
breed, met Gates-logo en
dat het beste voldoet aan
distributieplaat;
uw marktbehoeften.
•
6 spoelen met elk 7,5 m
Niets is eenvoudiger dan de
kleine-diameterslang;
juiste slang te selecteren uit
•
zeven magnetische identifideze praktische verkoopcatieplaatjes die het mogelijk
stand: u kiest de vereiste
maken het gamma aan uw
diameter, u snijdt de
behoeften aan te passen;
gewenste lengte af en u
• 4 schroeven en 4 pluggen
hebt precies wat u nodig
voor bevestiging aan de
hebt.
muur en 2 speciale haken
voor montage op om het
even welk geperforeerd
bord;
• een Gates lichtgewicht
Moet u uw voorraad aanvullen,
slangknipper die bevestigd is
dan kunt u brandstofslangen
aan het rek met een lichte
bestellen met binnendiameter van
ketting.
3,2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,
7 mm en 8 mm op spoelen van
15 meter en van 10 mm op een
spoel van 10 meter.

Gates’ verkoopstand met zes spoelen brandstofslang
voor een grotere marktbedekking.

GATES AUTO MASTER

NIEUW
Gates’ brandstofslang met
gevlochten buitenwand

Toepassingen
Ontworpen voor gebruik met slangklemmen
in brandstofsystemen in personenwagens.

Omdat eerstemontagekwaliteit het
allerbeste is!
Gates’ nieuwe brandstofslang heeft als buitenwand
een duurzame gevlochten textielversterking die
bestand is tegen olie. Deze slang van topkwaliteit
biedt een betrouwbare en veilige service voor
brandstofsystemen in personenwagens.
Gates’ brandstofslang is beschikbaar in zeven
afmetingen en is geschikt voor de meeste
toepassingen. Met deze slang kunt u dan ook
zonder probleem aan alle behoeften van uw
klanten voldoen.

Opgelet
Deze brandstofslang is niet geschikt voor
gebruik in de benzinetank of voor het transport
van zuur gas en biodiesel. Gebruik de slang
ook niet ter vervanging van geassembleerde
slangen.

Programma
Productnummer

Binnendiam.
mm
duim

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

3,2
4
5
6
7
8
10

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

Lengte
m
15
15
15
15
15
15
10

Gebruik voor een perfecte dichting Gates slangklemmen en
span ze aan met de Flexi Driver, Gates’ schroevendraaier
met flexibele steel (zie ook onze catalogus E5/70326).

Constructie en voordelen
• De binnenwand is bestand tegen hitte,
brandstof (benzine, loodvrije benzine, diesel)
en olie.
• De gevlochten buitenwand versterkt de
slang en is bestand tegen hitte, olie, ozon
en weersinvloeden.
• De constructie kan een maximale werkdruk
aan van 6 kg/cm2 (85 psi).
• De slang is bestand tegen temperaturen van
-30°C tot +100°C.

Uw distributeur:

De wereld vertrouwt op aandrijfriemen
en slangen van Gates.
Constructiewijzigingen voorbehouden.
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