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Betrouwbaarheid staat bij Gates voorop
Een volledige productlijn, producten van eerstemontagekwaliteit, het aanhouden van beperkte
voorraden en snelle service zijn de sleutels tot succes
in de huidige vervangmarkt.

Bij Gates bent u hiervoor aan het juiste adres en
bovendien krijgt u bij Gates uitstekende ondersteuning:
technische training, deskundig advies, up-to-date
toepassingsgegevens en handige verkoopstanden.

De grootste marktdekking
in de sector
Gates is wereldleider in onderdelen voor de
automobielindustrie. Ons assortiment distributieriemen
en geribde riemen van eerstemontagekwaliteit is
uitgebreider dan dat van alle andere leveranciers
in de automobielindustrie. En wist u dat Gates de
op een na grootste producent is van automatische
riemspanrollen?
Wij hebben meer vervangonderdelen in ons
assortiment dan onze concurrenten, zowel voor auto's
met linkse als rechtse besturing. Het streven van
Gates naar een volledig assortiment leidt ertoe dat
het assortiment steeds wordt uitgebreid. Dankzij
een recente uitbreiding bestrijkt het uitgebreide
assortiment aan Gates-thermostaten momenteel

maar liefst 94% van het volledige wagenpark in
Europa. Dat is meer dan al onze concurrenten.
En daarnaast is Gates ook de belangrijkste leverancier
van kits in de Europese vervangmarkt.

Proﬁteer ook van onze innovaties
Deze dynamische, geavanceerde innovaties zijn
het gevolg van een directe samenwerking met de
autofabrikanten. Daardoor behouden wij onze
voorsprong. Wij ontwikkelen de producten waaraan
de vervangmarkt behoefte heeft en anticiperen

daarop. Een goed voorbeeld: Gates heeft zijn nieuwe
assortiment aan geribde riemen, Micro-V® XF,
geïntroduceerd, waardoor de vervangmarkt toegang
heeft tot de allernieuwste technologieën op het gebied
van eerstemontage.

Leverancier van complete systemen
Gates is meer dan alleen een leverancier van riemen
en koelslangen. Gates ontwikkelt en produceert
een compleet assortiment aan producten voor
riemaandrijf-, koel-, brandstof- en luchtsystemen.
Dus naast riemen en slangen kunt u bij Gates
ook terecht voor spanrollen, kits, thermostaten,
radiatordoppen en tankdoppen voor personenauto’s
en lichte bedrijfswagens. Bovendien levert Gates ook
geavanceerde tools voor het installeren van riemen:
de sonische riemspannings-tester STT-1,

de DriveAlign®
uitlijningslaser en
een nieuw assortiment
aan universele en
motorspecifieke tools.

Kwaliteit van wereldklasse
Specialisatie, research en kwaliteitscontrole liggen aan
de basis van het succes van Gates. Gates investeert
onafgebroken in kwaliteit, onderzoek en ontwikkeling
zodat altijd wordt voldaan aan de eisen van de klant,
ook in de toekomst.
Als erkenning voor het voortdurend streven naar
innovatie en kwaliteit, heeft Gates, naast de

kwaliteitsregistraties ISO 9001 en TS 16949,
de status “Voorkeursleverancier” verworven en
belangrijke kwaliteitsonderscheidingen in ontvangst
mogen nemen van zijn belangrijkste klanten.
Dankzij dit kwaliteitsprogramma heeft Gates de
potentie om ook in de 21e eeuw leider te blijven
op het gebied innovatie.

Diepgaande technische training
Gates heeft een
nieuw pan-Europees
team opgezet dat
verantwoordelijk
is voor technische
ondersteuning en
training.
Hun opdracht is het ontwikkelen van trainingen en
technische serviceconcepten ter ondersteuning van
de productontwikkeling en de verkoop.

Een van de doelen is het onder de aandacht brengen
van de voordelen van een diepgaande inspectie van
het aandrijfsysteem en een volledig onderhoud bij
iedere vervanging van een synchrone riem of een riem
voor de hulpaandrijving.

Eersteklas ondersteuning voor marketingcommunicatie
Gates beschikt over uitstekende catalogi en een
uitgebreide selectie meertalige advertentieen verkoopmaterialen teneinde de verkoop te
bevorderen. Bij de introductie van het nieuwe
Micro-V® XF riemassortiment is bijvoorbeeld een
breed spectrum aan documenten uitgegeven
waarmee de klant eenvoudig het juiste product kan
kiezen: een verkoopbrochure, een brochure met
onderhoudstips, een reclamecampagne, een poster

voor probleemoplossing met een technisch boekje,
een nieuwe catalogus voor riemaandrijfsystemen, een
catalogus met routeschema’s voor geribde riemen,
een numerieke lijst, een conversielijst met de oude en
nieuwe verwijzingen en vergelijkingstabellen. En nu
heeft Gates op www.gatesautocat.com een meertalige
online toepassingscatalogus geplaatst, waardoor het
zoeken naar het juiste product nog eenvoudiger is en u
altijd verzekerd bent van de meest recente gegevens.

RIEMAANDRIJFSYSTEMEN
Gates ontwikkelde en fabriceerde de eerste V-riem en is vandaag de grootste producent
van V-riemen, geribde riemen en distributieriemen. Daarnaast is Gates een belangrijke
speler op de Europese markt voor spanrollen voor zowel de eerstemontage als de
vervangmarkt. Elk product voor riemaandrijfsystemen is het resultaat van grondig
onderzoek en testen, en wordt volgens dezelfde normen geproduceerd als de originele
onderdelen.
Hoe hoog uw eisen ook zijn, Gates heeft het juiste product voor u. Alle Gates-riemen
zijn geproduceerd via ultramoderne productietechnieken en met kwaliteitsmaterialen
om een langere levensduur te garanderen. Zeer nauwkeurig afgewerkte spanrollen en
meelooprollen vervolledigen het Gates-gamma. Zij voldoen aan, of overtreffen zelfs,
de prestatie-eisen van de automobielfabrikanten. Gates heeft daarnaast ook complete
kits die speciaal zijn ontwikkeld voor een volledig onderhoud.

Distributieriemaandrijfsystemen

Hulpaandrijvingen

In Gates catalogus voor aandrijfsystemen E/70107 vindt u meer informatie over
toepassingen, afmetingen, kitcomponenten en routeschema’s.

Distributieriemaandrijfsystemen

1. PowerGrip®-distributieriemen
(Producttypes 8595 en 8597)
Meer dan 100 miljoen auto's in Europa zijn voorzien
van een distributieriem. Door de huidige technisch
geavanceerde motoren, is het belangrijker dan
ooit dat onze klanten op ons kunnen rekenen voor
distributieriemen met een hoge kwaliteit en een
lange levensduur. Daarom levert Gates voor de
automobielvervangmarkt PowerGrip®-distributieriemen
van eerstemontagekwaliteit voor nagenoeg alle
modellen.
• Vervaardigd uit duurzame, versterkte rubberen
componenten (HSN) voor het weerstaan van extreme
temperaturen en om de riem te beschermen tegen
vet, oliedruppels, vocht en slijtage.
• Nauwkeurig gevormde tanden passen precies in
de vertanding van de schijf en verminderen de
geluidslast.
• Trapeziumvormig, curvilineair of afgeleid curvilineair
tandprofiel, afhankelijk van de toepassing.

2. Verkoopstand voor PowerGrip®distributieriemen
Deze handige en compacte verkoopstand is speciaal
ontworpen voor 15 distributieriemen. Uit het
assortiment aan distributieriemen selecteert u de 15
meest gevraagde en gebruikte riemen in uw markt.
Met deze verkoopstand hebt u altijd de benodigde
vervangriemen bij de hand voor een snelle service.
• 500 mm breed metalen frame met het Gates-logo;
• Strip met riemreferenties;
• Kan aan de muur of aan een ophangbord worden
bevestigd of op de toonbank worden geplaatst;
• Schroeven, pluggen en haakjes meegeleverd;
• Montage-instructies.
Raadpleeg de Gates-prijslijsten of neem contact op met
uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.
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• Sterke, gespiraleerde trekkoorden uit glasvezel bieden
een grotere weerstand tegen buigvermoeiing en rek.
• Ommanteling uit hoogwaardig materiaal om de riem
te beschermen tegen de impact van de riemschijven
en om het geluid te verminderen.
• Afzonderlijk verpakt in een dichtgeplakte kartonnen
doos. Deze bevat een kilometersticker en vermeldt
de toepassingsmogelijkheden van de riem, het
routeschema, afstelpunten en montagetips.

3. PowerGrip® Kits
(Producttype 7883)
Een slecht functionerend distributieriemaandrijfsysteem kan ernstige problemen veroorzaken.
Een goed aandrijfsysteem dat perfect werkt is dus
zeker geen luxe. De kans is groot dat schade aan een
bepaald onderdeel van de aandrijving ook de andere
onderdelen van het systeem aantast.
De beste en veiligste oplossing is dan ook het
gelijktijdig vervangen van distributieriemen,
meelooprollen en spanrollen. PowerGrip® Kits van
Gates zijn daarvoor een uitstekende oplossing.
Een PowerGrip® Kit is in een stevige kartonnen doos
verpakt en bevat, afhankelijk van de toepassing:
• Distributieriem(en);
• Spanrol(len);

• Meelooprollen;
• Andere onderdelen die nodig zijn voor een volledig
onderhoud (bouten, veren, etc.);
• (Specifieke) montage-instructies;
• Kilometersticker.

4. PowerGrip® Kits Plus
(Producttype 7883)
Gates heeft ook speciale kits, PowerGrip® Kit Plus
genaamd, met extra olieringen en O-ringen of een
waterpomp. Met de PowerGrip® Kit Plus hebt u alle
belangrijke onderdelen voor het vervangen van de
distributieriemaandrijving onder handbereik.
Alle onderdelen zijn door eerstemontageleveranciers
gemaakt, waardoor u verzekerd bent van de allerbeste
kwaliteit voor alle onderdelen van de kit.
De onderdelen worden in een handige kartonnen doos
geleverd, klaar voor de toepassing.

Een PowerGrip® Kit Plus bestaat uit:
• Dezelfde onderdelen als een PowerGrip® Kit;
PLUS:
• O-ringen en olieringen of;
• De toepassingsspecifieke waterpomp van
eerstemontagekwaliteit met O-ring, indien
van toepassing.
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Hulpaandrijvingen

1. Micro-V® XF geribde riemen
(Producttype 8653)
Steeds meer voertuigaggregaten worden tegenwoordig
aangedreven door geribde riemen. Maar liefst
90 procent van alle auto's vertrouwt op geribde
riemen. Sommige onderdelen zijn essentieel voor het
functioneren van de auto, zoals de stuurbekrachtiging,
de alternator en de airconditioning. Voor zulke
functies zijn geavanceerde producten nodig. Gates
Micro-V® XF geribde riemen zijn uitstekend geschikt
voor alle toepassingen, passen precies en gaan lang mee.
• Uit dezelfde hoogwaardige materialen vervaardigd als
de eerstemontageriemen;
• Bovenlaag in textiel voor een hoge slijtageweerstand;
• Polyester trekkoorden voor optimale vermogensoverbrenging en minimale rek bij hogere spanningen;
• Met vezels versterkte EPDM-samenstelling voor
een optimale bestendigheid tegen hoge/lage
temperaturen, slijtage, “pilling” (opeenhoping van
afgesleten riemmateriaal), oliedruppels en ozon, en
een verbeterde wrijvingscoëfficiënt;

2. Verkoopstand voor Micro-V® XF
geribde riemen
Dit compacte muurrekje is speciaal gemaakt om 19
Micro-V® XF-riemen op een overzichtelijke manier te
presenteren. Uit het assortiment aan geribde riemen
selecteert u de 19 meest gevraagde en gebruikte riemen.
• 500 mm breed metalen frame met het Gates-logo
en haakjes voor de riemen;
• Strip met riemreferenties;
• 2 schroeven en 2 pluggen voor muurbevestiging
en 2 speciale haken voor montage op elk type
ophangbord;
• Montage-instructies.
Raadpleeg de Gates-prijslijsten of neem contact op met
uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.
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• Laag riemprofiel voor uitstekende ﬂexibiliteit,
meer riemstabiliteit en minder slippen;
• Optimaal bestand tegen trillingen en geluid;
• Ontworpen om te voldoen aan de vereisten van
de eerstemontage of om deze zelfs te overtreffen;
• Past perfect op elke auto op de markt;
• Nummeringssysteem gebaseerd op de
riemafmetingen;
• Grootste dekking in de vervangmarkt.

3. Stretch Fit™ geribde riemen
(Producttype 8653)
Gates Stretch Fit™ riemen zijn speciaal ontwikkeld
voor hulpaandrijfsystemen zonder spanrol. Steeds
vaker brengen autoconstructeurs dergelijke
voertuigmodellen zonder spanrol op de markt en
om ook aan die behoeften te voldoen ontwikkelde
Gates een elastische riem die vóór de montage
korter is dan de eigenlijke werklengte maar eenmaal
geïnstalleerd automatisch de correcte spanning
voor de aandrijving aanneemt.

4. DriveAlign®-spanrollen
(Producttypes 7803 en 7808)
Gates is wereldleider in de productie van automatische
riemspanrollen voor de eerstemontagemarkt. Voor
de meeste toepassingen biedt Gates DriveAlign®spanrollen die net zo nauwkeurig passen als originele
onderdelen. Het is zelfs zo dat de ingenieurs van Gates
de defecten analyseren bij de eerstemontageontwerpen
en op basis daarvan de nodige verbeteringen
aanbrengen om de prestaties te verbeteren.
• Unieke afdichting – Voorkomt vervuiling van
interne onderdelen;
• Speciaal dempingsmechanisme voor een langere
levensduur van de riem en de spanrol;
• Ronde draadveer – Chroom-siliconen veer voor een
lagere buigvermoeidheid;

• Solide riemschijven – Verminderen
oppervlakteslijtage;
• Precisielagers – Hoogwaardige lagers minimaliseren
wrijving waardoor minder slijtage ontstaat en het
geluidsniveau wordt verlaagd.
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5. Micro-V® XF Kits
(Producttype 7884)
Met de nieuwe kit voor Micro-V® XF geribde riemen
beschikt u over alle benodigde onderdelen voor
een compleet onderhoud van de hulpaandrijving, in
één doos. U hoeft geen losse onderdelen meer te
bestellen: de metalen onderdelen en de geribde riemen
worden in één doos geleverd, klaar voor gebruik.
Tijdbesparend en gebruiksgemak in één kit!
De Gates Micro-V® XF Kit bevat:
• Micro-V® XF geribde riem(en);
• Spanrol(len);
• Meelooprollen;
• Kilometersticker;

Alle onderdelen zijn in één handige, stevige kartonnen
doos verpakt. Op de doos staat duidelijk vermeld welke
onderdelen in de doos zitten.

6. Bandloze vormvertande V-riemen
(Producttype 8532)
Een uiterst soepele en technologisch uitmuntende
V-riem, ontworpen voor aandrijvingen in
personenauto’s en lichte bedrijfswagens.
• De ronde vertanding zorgt voor een maximale
warmteoverdracht en een gelijkmatig verdeelde
belasting;
• De krachtige “ﬂex-bonded” trekkoorden verbinden
zich optimaal met het omringende rubber en zorgen
voor een stabiele riemlengte;
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• Speciaal samengestelde rubberen onderdelen voor
een betere laterale stabiliteit van de riem;
• Bestand tegen olie, slijtage en hitte;
• Door het slijpen van de zijwanden zijn de afmetingen
bijzonder nauwkeurig.

7. Verkoopstand voor V-riemen
Handig, compact muurrekje om de riemen op een
systematische en overzichtelijke manier te presenteren.
De verkoopstand voor V-riemen biedt plaats aan
25 V-riemen en is daardoor ideaal voor garagehouders
en verdelers: de ideale oplossing voor het opslaan,
de verkoop en het nabestellen van V-riemen.
• 500 mm breed metalen frame met het Gates-logo
en haakjes;
• Strip met riemreferenties;
• 2 schroeven en 2 pluggen voor muurbevestiging
en 2 speciale haken voor montage op elk type
ophangbord;
• Montage-instructies.
Raadpleeg de Gates-prijslijsten of neem contact op met
uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.

8. EuroGrip® ﬂexibele koppeling
Op basis van een jarenlange ervaring met autoonderdelen heeft Gates een rubber koppeling
ontworpen om een koppel over te brengen op
aangedreven componenten, zoals de alternator, de
stuurbekrachtigingspomp of de compressor voor de
airconditioning, en om de trillingen tussen de twee
gekoppelde assen te dempen. EuroGrip® ﬂexibele
koppelingen worden speciaal aanbevolen voor
toepassingen waarbij de twee assen onderhevig zijn
aan radiale of hoekvormige uitlijningsfouten. Een
ﬂexibele koppeling verlaagt bovendien de spanning die
het resultaat zou zijn van een vaste koppeling.
• Hoogwaardige vermogensoverdracht;
• Gebaseerd op getoetste materiaaltechnologie voor
synchrone riemen;
• Gesmeerde ommanteling voor minimale slijtage aan
de koppeling en de onderdelen;
• Trekkoord uit glasvezel voor uitstekende ruimtelijke
stabiliteit bij hoge rotatiesnelheden;

• Met vezels versterkte HNBR voor maximale
overdrachtscapaciteit, dempingbeheer en langdurige
bescherming tegen slijtage;
• Het ontwerp van de tanden maakt montage
eenvoudig en zonder speling;
• Een licht systeem met lage inertie.
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KOELSYSTEMEN
Onze klanten zijn zeer te spreken over ons uitgebreide assortiment koelslangen.
Dit assortiment is het meest veelzijdige in de gehele automobielbranche. Gates
levert daarnaast ook de benodigde koppelingen voor kachelslangen. Het assortiment
aan koelsysteemonderdelen van Gates bestaat verder uit een complete reeks
thermostaten, geleverd met pakkingen en dichtingsringen, en een uitgebreid assortiment
radiatordoppen en expansietankdoppen. Recentelijk heeft Gates de nieuwe Unicoil™
geïntroduceerd, de perfecte oplossing voor snelle reparaties wanneer de rubberen slang
met de juiste vorm niet voorradig is.
In Gates catalogus voor koelsystemen E/70372 vindt u meer informatie over de
toepassingen, de afmetingen, de configuraties en aanbevelingen voor het afsnijden.

Koelsystemen

1. Thermostaten
(Producttype 7412)
De thermostaat is de 'waakhond' van het koelsysteem
van de auto. Een thermostaat houdt de temperatuur
van de koelvloeistof constant in de gaten en regelt
de stroom van de koelvloeistof door de radiator.
Dat gebeurt gewoon tijdens het rijden. Een goede
thermostaat versnelt het opwarmen van de motor en
regelt de temperatuur van de motor, hetgeen leidt
tot een zuiniger benzineverbruik, minder uitstoot van
gassen, betere prestaties en een langere levensduur
van de motor. De uitstekende thermostaten van Gates
passen in elk type auto en voorkomen lekkages.
De temperatuurgevoelige warmtemotor zorgt voor
een nauwkeurige koeling van de motor voor optimale
prestaties. Daarom moet u nooit een motor gebruiken
zonder dat er een thermostaat van Gates is geplaatst.
Gates brengt verscheidene thermostaattypes op
de markt om hetzelfde design te leveren dat de
autofabrikanten specificeren. De thermostaten met
doorstroomklep openen tegen de stroom van de
koelvloeistof van de waterpomp in.
De koelvloeistof, onder druk van de waterpomp,
zorgt ervoor dat de thermostaat met doorstroomklep
gesloten blijft tijdens het afkoelen om lekkage te
verminderen. Gates thermostaten met doorstroomklep
zijn voorzien van een zelfreinigende en zelfuitlijnende
roestvrij stalen klep.
Gates thermostaten met ontluchtings/doorstroomklep
zijn uitgerust met een speciale klep in de ﬂens.
Hierdoor kan de opgesloten lucht uit het systeem
ontsnappen en wordt het systeem geventileerd
terwijl het wordt gevuld met koelvloeistof. Gates
biedt ook thermostaten met rubber dichtingsringen,
thermostaten met omleiding, enz., allemaal van
dezelfde topkwaliteit.
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• Zelfreinigende en zelfuitlijnende thermostaatklep;
• Het eerstemontagedesign verzekert een nauwkeurige
montage en een hoog rendement;
• De sluitranden zorgen voor een perfecte afdichting
en verhinderen zo een vroegtijdige afkoeling;
• De warmtemotor zorgt voor een consequente
werking van de klep, om een soepele werking en een
exacte afkoeling van de motor te verzekeren;
• De roestvrij stalen behuizing en veren zijn ontworpen
om een lange levensduur te garanderen.

2. Radiator- en expansietankdoppen
(Producttype 7410)
Gates heeft een compleet assortiment aan radiator- en
expansietankdoppen, voor nagenoeg alle situaties. Het
assortiment koelsysteemdoppen van Gates bestaat uit:
- Metalen radiatordoppen, variërend van zeer klein tot
zeer groot
- Radiatordoppen met lange veer (34 mm) en met
korte veer (25 mm)
- Plastic expansietankdoppen
• Ontwikkeld en vervaardigd volgens de standaarden
van de oorspronkelijke fabrikanten;
• Geen aanpassingen vereist voor de installatie;
• Materialen van hoge kwaliteit voor een lange
levensduur;
• Nauwkeurige drukregeling.

!

Verwijder de radiatordop nooit wanneer
de radiator of de dop te heet is om vast
te pakken.

3. Gebogen slangen
(Producttype 4275)
Voorgevormde slangen, die als “bypass”-, radiatorof kachelslang in het koelsysteem kunnen worden
gebruikt. Hiermee biedt Gates het meest uitgebreide
gamma gebogen slangen voor personenauto’s in de
Europese vervangmarkt.
Dankzij het consolidatieprincipe — elke afmeting
is geschikt voor meerdere toepassingen — kan de
voorraad beperkt worden gehouden. Om het aantal
toepassingen nog te verhogen, zijn op bepaalde types
markeringen voor het op maat snijden aangebracht.
• Precieze pasvorm, garandeert een perfecte afdichting
op de koppelingen;
• Bestand tegen hitte, ozon en chemische
koelvloeistoffen;
• Temperatuurbereik van -40°C tot +100°C,
tijdelijk tot +110°C;

• Maximale werkdruk voor slangen met een
binnendiameter die kleiner is dan of gelijk is
aan 40 mm is 0,4 MPa; voor slangen met een
binnendiameter die groter is dan 40 mm 0,3 MPa;
• Gebreide aramide- of polyesterversterking
(afhankelijk van de toepassing);
• Beantwoordt aan de normen SAE 20R4, klasse D2
en DIN 73411, klasse A (behalve voor toleranties).
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4. Vulco-Flex® II radiatorslangen
(Producttype 4274)
Deze ﬂexibele radiatorslang kan vele vormen
aannemen en is een duurzaam alternatief versterkt
met gespiraleerde staaldraad dat voorkomt dat de
slang knikt. Een minimale voorraad volstaat voor een
maximale marktdekking.
• Grote ﬂexibiliteit voor eenvoudige montage;
• Na montage behoudt de slang de gewenste vorm
(dankzij de vulcanisatie onder invloed van de hoge
bedrijfstemperatuur), zodat er geen onnodige
belasting is op de bevestigingspunten;
• Temperaturen van -40°C tot +110°C, tijdelijk tot
+125°C;
• Beter bestand tegen lekken;
• De manchetten kunnen op de gewenste lengte
worden ingesteld;
• Binnenwand en ommanteling zijn bestand tegen
hitte, ozon en koelmiddelen;

• Maximale werkdruk:
- slangen met een binnendiameter van 25 tot
38 mm: 0,21 MPa
- slangen met een binnendiameter van 38/45 tot
50 mm: 0,18 MPa
- slangen met een binnendiameter van 50/57 tot
76 mm: 0,14 MPa

5. Flexcord Plus radiatorslangen
(Producttype 4272)
Een lichte, rechte slang ontworpen voor de huidige,
veeleisende omstandigheden onder de motorkap.
• Bestand tegen hoge temperaturen en barsten;
• Uiterst ﬂexibele, sterke slang die bestand is tegen
trillingen en schokken;
• Gebreide aramideversterking;
• Binnenwand en ommanteling zijn bestand tegen
hitte, ozon en koelmiddelen;
• Temperaturen van -40°C tot +135°C;
• Beantwoordt aan de normen DIN 73411, klasse B1
en SAE 20R4, klasse D2.
Verkrijgbaar in lengtes van 1 m, die met de Gatesslangknipper (p. 48) op maat kunnen worden gesneden.
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Compatibel
met UnicoilTM
zie p. 22

Maximale
werkdruk

(zie pagina
PN 48).
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

"
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

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. Rechte kachelslangen
(Producttype 3230)
Extra duurzame kachelslang voor rechte en gebogen
verbindingen. Dankzij de veerkrachtige versterking
kan de slang worden gemonteerd op een buis die tot
4 mm breder is dan de nominale binnendiameter van
de slang.
• Middelgrote buigradius dankzij de stevige en
soepele constructie;
• De veerkrachtige textielversterking zorgt
voor bestendigheid tegen inwendige druk en
voor een gemakkelijke aansluiting op bredere
verbindingsstukken;
• Binnenwand en ommanteling zijn bestand tegen
ozon, koelmiddelen en temperaturen van -50°C
tot +100°C, tijdelijk tot +110°C;
• Beantwoordt aan de norm DIN 73411, klasse A
(behalve voor toleranties).

Compatibel
met UnicoilTM
zie p. 22

Verpakking: kartonnen dozen met 15 m slang. Deze
kartons hebben een uitklapbaar deksel om de slang
gemakkelijk af te rollen en te meten.

Maximale
werkdruk

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

mm
8
10
12
15
17
19
22

"
5/16
3/8
1/2
5/8
11/16
3/4
7/8

MPa
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

19

7. Koppelingen voor kachel- en radiatorslangen
(Producttype 7315)
Deze koppelingen met kleine diameter worden
aanbevolen om een lekvrije verbinding van kachelen radiatorslangen met gelijke of verschillende
diameter te realiseren. Met rechte, elleboogvormige
en T-koppelingen en met verloopstukken kan nagenoeg
elke configuratie geconstrueerd worden.
• Vervaardigd uit 100% nylon, verstevigd met
glasvezel;
• Antirotatiesysteem voorkomt dat de slang van de
koppeling draait;
• Opstaande rand verzekert lekvrije afdichting;
• Bestand tegen extreme temperaturen van -65°C tot
+250°C en chemische koelmiddelen, benzine, diesel,
olie en LPG;
• Maximale werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm2).

Verpakking:
tot 19 mm buitendiameter: 5 stuks in een plastic zak.
25 mm buitendiameter: 2 stuks in een plastic zak.

VERLOOPSTUKKEN

SLANGKOPPELINGEN

PN

PN

=
mm

"

recht
7315-00913*
7315-00103
7315-00914*
7315-00915*
7315-00916*
7315-00917*
7315-00918
7315-00908*
7315-00102
7315-00909*
7315-00910*
7315-00911*
7315-00912*
7315-00919
7315-00931*
7315-00101
7315-00932*
7315-00933*
7315-00934*
7315-00935*
7315-00936
7315-00937
7315-00938

20

28601
6
28600
8
28602
10
28603
12
28604
15
28605
19
28606
25
elleboogvormig
28621
6
28620
8
28622
10
28623
12
28624
15
28625
19
28626
25
'T'
28631
6
28630
8
28632
10
28633
12
28634
15
28635
19
28636
15 x 10
28637
19 x 10
28638
25

=

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

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

28594
28609
28610
28611
28612

* Meegeleverd met de kit (p. 21).

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

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

8. Kit met koppelingen voor kachel- en
radiatorslangen
(Productnummer 7316-00900;
Artikelnummer 91136)
Het sterke, slagvaste plastic koffertje bevat
36 koppelingen.
• Het praktische koffertje is aan beide kanten te
openen;
• Het overzicht in beide deksels van de koffer toont de
correcte afmetingen van elke koppeling en waar elk
type koppeling zich bevindt;
• Het assortiment telt 4 vormen: recht,
elleboogvormig, T-vormig en verloopstuk;
• Het koffertje biedt voldoende plaats voor het
volledige assortiment aan koppelingen.

Aantal
koppelingen
in kit

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

=
recht
28601
28602
28603
28604
28605
elleboogvormig
28621
28622
28623
28624
28625
'T'
28631
28632
28633
28634
28635
verloop
28609
28610
28611

mm

"

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™ - ideaal om slangen te buigen
(Producttype 7316)
Gates introduceert de nieuwe Unicoil™ voor snelle
reparaties wanneer de juiste rubberen slang niet
voorradig is.
De Unicoil™ bestaat uit een spiraal met een buigzame
rug die aan de spiraal is vastgelast. Door de Unicoil™
op een rechte slang te plaatsen en de rug met de hand
in de gewenste richting te buigen, kunt u bijna iedere
rubberen slang in een paar seconden vormen.
De metalen rug zorgt dat de vorm wordt behouden;
de roestvrij stalen spiraal voorkomt dat de slang knikt.

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

NIEUW!

Het perfecte product voor een snelle
en op maat gemaakte oplossing!

Min.
UC28514
UC28515
UC28516
UC28510
UC28511
UC28512
UC28517

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

"
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

Aantal in
doos

Max.
"
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

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

12
12
12
12
12
12
6

Unicoil™ is volledig compatibel met de volgende Gates-slangen:

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 radiatorslang
Flexcord Plus radiatorslang
Flexcord Plus radiatorslang
Flexcord Plus radiatorslang
Flexcord Plus radiatorslang
Flexcord Plus radiatorslang
Flexcord Plus radiatorslang
Flexcord Plus radiatorslang
Rechte kachelslang
Rechte kachelslang
Rechte kachelslang
Rechte kachelslang
Rechte kachelslang
Rechte kachelslang
Brandstofslang, 10 m / spoel
Brandstofslang, 15 m / doos
Brandstofslang, 15 m / doos
Brandstofslang met gevlochten buitenwand
Brandstofslang met gevlochten buitenwand
Brandstofslang met gevlochten buitenwand
Brandstofslang met geringe doorlaatbaarheid, 3,048 m lang
Brandstofslang met geringe doorlaatbaarheid, 7,62 m lang
Brandstofslang met geringe doorlaatbaarheid, 3,048 m lang
Brandstofslang met geringe doorlaatbaarheid, 7,62 m lang
Alarmslang, 15,2 m / doos
Alarmslang, 91,5 m / spoel
Alarmslang, 30,5 m / doos

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

“
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

UnicoilTM
Productnr

UnicoilTM
Artikelnr

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

BRANDSTOFSYSTEMEN

Gates producten voor brandstofsystemen omvatten brandstofslangen, brandstofinjectieslangen en vulslangen voor brandstof. De onderdompelbare benzineslang van Gates
is speciaal ontwikkeld voor toepassing aan de binnenzijde en de buitenzijde van de tank.
De ideale slang voor toepassingen binnenin de tank. Gates levert ook koppelingen met
een kleine diameter en brandstofinjectieklemmen. Daarnaast is ook een volledig gamma
tankdoppen van hoge kwaliteit verkrijgbaar.

Brandstofsystemen

1. Brandstofslangen
(Producttype 3225)
Universele slang met kleine diameter. Speciaal
ontworpen als brandstoﬂeiding (benzine, loodvrije
benzine, diesel) in personenauto’s.
• Ommanteling bestand tegen hitte, olie, ozon en
weersinvloeden;
• Binnenwand bestand tegen hitte en olie. Constructie
aangepast aan gewijzigde brandstofmengsels;
• Spiraalvormige textielversterking;
• Maximale werkdruk 1 MPa (10 kg/cm2);
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +125°C;
• Beantwoordt aan de normen SAE J30R7, ISO 4639-2
en DIN 73379 (behalve toleranties).
Aanbevolen voor: alle brandstofsystemen, met inbegrip
van lagedrukinjectiesystemen.

!

Niet geschikt voor gebruik in de
benzinetank, zuur gas, LPG en
biodiesel. Niet geschikt ter vervanging
van geassembleerde slangen op
injectiemotoren.

Compatibel
met UnicoilTM
zie p. 22

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

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

15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
10 m / spoel
15 m / kartonnen doos
15 m / kartonnen doos

2. Verkoopstand voor brandstofslangen
(Productnummer 4986-10160, 4986-10161,
4986-10162, 4986-10163)
Met deze verkoopstand zijn opberging en
beschikbaarheid van de kleinediameterslang voortaan
geen probleem meer. Deze praktische en duurzame
verkoopstand bevat 6 spoelen kleinediameterslang in
de meest gevraagde maten. Kies de juiste diameter en
snijdt de slang op de gewenste lengte.
Geen centimeter gaat verloren.
De verpakking bevat:
• Metalen verkoopstand (530 mm breed) met
Gates-logo en distributieplaat;
• 6 spoelen met elk 7,5 of 15 m kleinediameterslang;
• 7 magnetische identificatie-etiketten om het
assortiment aan te passen aan uw behoeften;
• 4 schroeven en 4 pluggen voor muurbevestiging en
2 speciale haken voor montage op elk ophangbord;
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• Een lichte slangknipper die met een ketting aan het
frame is bevestigd.
Raadpleeg de Gates-prijslijsten of neem contact op met
uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.

3. Klemmenmand voor de verkoopstand
voor brandstofslangen
(Productnummer 7414-10007 en 7414-10008)
U kunt de verkoopstand uitbreiden met een stellage
voor de bijbehorende klemmen: voor ieder formaat
wordt de juiste brandstofinjectieklem bijgeleverd
– 60 klemmen (3 dozen met 20 klemmen) voor ieder
formaat.
De verpakking bevat:
• Metalen 'mand' die eenvoudig aan het frame kan
worden bevestigd;
• 6 typen brandstofinjectieklemmen (in de formaten
die met de slangen overeenkomen), elk type is in
3 dozen van 20 stuks verpakt.
Raadpleeg de Gates-prijslijsten of neem contact op met
uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.

4. Brandstofslangen met gevlochten buitenwand
(Producttype 4324)
Slang met kleine diameter en een buitenwand met
duurzame gevlochten textielversterking die bestand
is tegen olie. Deze slang biedt een betrouwbare
en veilige service voor brandstofsystemen in
personenauto’s.
• 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;
• Maximale werkdruk 0,6 MPa (6 kg/cm2).
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +100°C.
Aanbevolen voor: gebruik met slangklemmen in
brandstofsystemen in personenauto’s.

!

Niet geschikt voor gebruik in de
benzinetank, zuur gas, LPG en
biodiesel. Niet geschikt ter vervanging
van geassembleerde slangen op
injectiemotoren.

Compatibel
met UnicoilTM
zie p. 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

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

15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
15 m / spoel
10 m / spoel
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5. Speciale brandstofslangen
(Producttype 4324)
Een slang met een zeer kleine diameter, geschikt
als koppelslang en onderdrukslang.
• Werkdruk van 10 bar (= 1 MPa);
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +110°C,
tijdelijk +130°C.

PN

Beschrijving

4324-10047 Brandstofslang met eco-gevlochten buitenwand
4324-10048* Brandstofslang met HNBR-gevlochten buitenwand

mm
2,7
2,7

"
7/64
7/64

15 m / spoel
15 m / spoel

* HNBR: zeer bestand tegen hitte, ozon, motorolie, koelvloeistof en brandstof.

!

Niet geschikt voor gebruik in de benzinetank
of voor het transport van LPG.
Niet geschikt ter vervanging
van geassembleerde slangen op
injectiemotoren.

6. Onderdompelbare brandstofslangen
(Producttype 4219)
Overschrijdt de SAE 30R10-standaard, de
standaard voor toepassingen met onderdompelbare
brandstofslangen, en kan worden gebruikt met
benzine, benzine met alcoholtoevoeging of diesel in
volledig ondergedompelde, mobiele en stationaire
toepassingen en in scheepstoepassingen.
• Speciaal vervaardigd voor een constante
aanraking met benzine (en andere vloeibare
petroleumdistillaten) zowel aan de binnenals aan de buitenkant;
• Overschrijdt de SAE 30R10-specificaties
voor toepassingen met onderdompelbare
brandstofslangen;

• Het omhulsel uit ﬂuorelastomeer (FKM) is bestand
tegen doordringing van gas en benzine en gaat
veroudering tegen;
• Met aramidevezel verstevigd, hetzelfde vezel dat in
kogelvrije vesten wordt gebruikt, en dat sterker is
dan staal.

PN
4219-05184
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27093

Werkdruk

Barstweerstand

Lengte

0,69 MPa
100 psi

3,45 MPa
500 psi

30,5 cm
1 voet

7,9 mm
5/16”

7. Brandstofslangen met geringe
doordringbaarheid
(Producttype 4219)
Compatibel
met UnicoilTM
zie p. 22

Een kwaliteitsslang die voldoet aan de recentste
milieunormen en -vereisten.
• De binnenwandbekleding uit ﬂuorelastomeer is
bestand tegen doordringing van alcohol en zuur gas;
• De binnenwand biedt weerstand tegen hitte, zuur
gas en brandstoffen (benzine, loodvrije benzine,
alcoholhoudende benzine, diesel en biodiesel);
• De ommanteling is hitte-, ozon- en slijtagebestendig;
• Versterkt met een gevlochten polyesterlaag;
• Maximale werkdruk 1,2 MPa (12 kg/cm2);
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +150°C;
• Beantwoordt aan de norm SAE 30R9.
Aanbevolen voor: gebruik met slangklemmen in
brandstofsystemen.

!

Niet geschikt voor gebruik in de
benzinetank of voor het transport van
LPG. Niet geschikt ter vervanging
van geassembleerde slangen op
injectiemotoren.

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

Lengte

27082
27094
27085
27095
27088
27096

mm
6
6
8
8
10
10

"
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

8. Flexibele vulslangen voor brandstof
(Producttype 4663)
Buigzame slang voor verbinding van de vulopening
en de brandstoftank. Geschikt voor personenauto’s
en lichte bedrijfswagens. Ook geschikt voor
reservebenzinetanks in recreatievoertuigen.
• Geschikt voor olie en de meeste gecommercialiseerde
brandstoffen dankzij de nitril binnenwand. Vooral
bestand tegen benzine, loodvrije benzine en diesel;
• Geribde slangmantel versterkt met gespiraleerde
staaldraad;
• Eenvoudig op maat te snijden;
• Temperaturen van -40°C tot +100°C;
• Beantwoordt aan de norm SAE 30R5.
Verpakking: 0,91 m (3 voet) in een kartonnen doos.

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

23924
23930
23932
23936
23940

mm
38
48
50
57
63

"
1-1/2
1-7/8
2
2-1/4
2-1/2
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9. Koppelingen voor brandstof-,
ruitensproeier- en onderdrukslangen
(Producttype 7315)
Deze koppelingen zijn geschikt voor slangen met kleine
diameter. Ze verzekeren een lekvrije verbinding van
slangen met gelijke of verschillende diameter. Met
de rechte, elleboog-, Y- en T-vormige koppelingen en
de verloopstukken kan nagenoeg elke configuratie
geconstrueerd worden.
• Unieke constructie met opstaande rand garandeert
lekvrije verbinding;
• Voor slangen met binnendiameter van 2 tot 12 mm;

• Nylon versterkt met glasvezel en bestand tegen
extreme temperaturen van -65°C tot +250°C en
chemische koelmiddelen, benzine, diesel, olie en LPG;
• Werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm2).
Verpakking: 5 stuks in een plastic zak.
VERLOOPSTUKKEN

BRANDSTOFSLANGKOPPELINGEN

PN

PN

=
mm

"

recht
7315-00861*
7315-00862*
7315-00863*
7315-00864*
7315-00913
7315-00103
7315-00914
7315-00915
7315-00871*
7315-00872*
7315-00873*
7315-00874*
7315-00908
7315-00102
7315-00909
7315-00910
7315-00881*
7315-00882*
7315-00883*
7315-00884*
7315-00931
7315-00101
7315-00932
7315-00933
7315-00851*
7315-00852*
7315-00854*

28

28561
2
28562
3
28563
4
28564
5
28601
6
28600
8
28602
10
28603
12
elleboogvormig
28571
2
28572
3
28573
4
28574
5
28621
6
28620
8
28622
10
28623
12
'T'
28581
2
28582
3
28583
4
28584
5
28631
6
28630
8
28632
10
28633
12
'Y'
28551
2
28552
3
28554
5

=

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

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

28591
28592
28593
28594
28609

* Meegeleverd met de kit (p. 29).

mm
2→3
3→4
5→6
8 → 10
10 → 12

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

10. Kit met koppelingen voor brandstof- en
onderdrukslangen
Handig plastic koffertje met een assortiment van
36 koppelingen voor brandstof- en onderdrukslangen.
• Het overzicht in het deksel van de koffer geeft de
correcte afmetingen van elke koppeling en toont
waar elk type koppeling zich bevindt;
• Het assortiment telt vijf vormen: recht,
elleboogvormig, T- en Y-vormig en verloopstuk;
• Biedt voldoende plaats voor het volledige gamma
koppelingen voor brandstof- en onderdrukslangen.

Aantal
koppelingen
in kit

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

=

recht
28561
28562
28563
28564
elleboogvormig
28571
28572
28573
28574
'T'
28581
28582
28583
28584
'Y'
28551
28552
28554
verloop
28591
28592
28593

mm

"

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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11. Brandstoﬁnjectieklemmen
(Producttype 7400)
Brandstofinjectieklemmen zijn verzinkte koolstofstalen
klemmen die de uniforme dichtingsdruk leveren die
vereist is op de brandstofinjectieslang. De banden
vertonen geen insnijdingen en hebben een
afgeronde rand.
• Schroef: 6 mm (=1/4”) met zeskantige kop. Verzinkt,
helder gechromatiseerd koolstofstaal;
• Band: 9 mm (=3/8”) breed. Verzinkt, helder
gechromatiseerd koolstofstaal.

PN
7400-40139
7400-40133
7400-40134
7400-40135
7400-40136
7400-40023
7400-40137
7400-40024
7400-40025
7400-40138
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52F08CL
52F09CL
52F10CL
52F11CL
52F12CL
52F13CL
52F14CL
52F15CL
52F16CL
52F17CL

ø min.

ø max.

ø min.

ø max.

mm
7,5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

mm
8,3
9
10
11
12
13
14
15
16
17

"
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
7/16
1/2
1/2
9/16
9/16

"
5/16
3/8
3/8
7/16
1/2
1/2
9/16
9/16
5/8
11/16

12. Tankdoppen
(Producttype 7410)
Gates tankdoppen zijn opgebouwd uit een bijzonder
duurzaam thermoplastisch mengsel dat een perfecte
dichting verzekert en verspillingen en lekken voorkomt.
Gates standaardgamma omvat doppen met en zonder
slot, geventileerde en niet-geventileerde doppen. De
tankdoppen met slot verzekeren een perfecte dichting
en maken geknoei met uw benzinetank onmogelijk.
Alle tankdoppen zijn eenvoudig te installeren.
Aan de binnenzijde kunnen de doppen voorzien zijn
van twee types ontluchtingssystemen: geventileerd en
niet-geventileerd.
Een niet-geventileerde tankdop wordt aanbevolen
wanneer uw benzinetank wordt geventileerd langs de
vulhals, terwijl een geventileerde tankdop is uitgerust
met een speciaal luchtventiel zodat hij kan worden
gebruikt voor niet-geventileerde benzinetanken.

Gates biedt eveneens een speciale ecologische dop
die luchtvervuiling helpt verminderen. Om te voldoen
aan de veiligheidsnorm 70/211 van de EEG levert
Gates ook tankdoppen met een gepatenteerd ventiel
dat de uiterst schadelijke verdamping van vluchtige
benzinedampen tegengaat.

13. Verkoopstand voor tankdoppen
(Producttype 7414-10009)
Deze verkoopstand is speciaal ontworpen om minimaal
36 tankdoppen te presenteren. U maakt daarvoor een
keuze uit het ruime assortiment aan tankdoppen.
• 930 mm breed frame met het Gates-logo;
• 18 haakjes;
• Kan aan de muur of een ophangbord worden
bevestigd of op de toonbank worden geplaatst;
Raadpleeg de Gates-prijslijsten of neem contact op met
uw Gates-vertegenwoordiger voor meer informatie.

In Gates tankdoppencatalogus E/70328 vindt u meer informatie over
de verschillende formaten en de toepassingen.
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LUCHT- EN ONTDOOIINGSSYSTEMEN

Lucht- en ontdooiingssystemen

1. Flexibele luchtslangen
(Producttype 7743)
Verbindt heteluchtbronnen met luchtfilters voor een
betere uitlaatverdampingscontrole. Voorkomt dat de
carburator bevriest en bevordert de opwarming van
de motor.
• Gekartelde aluminium slang;
• Uiterst ﬂexibel, maar behoudt zijn vorm na plaatsing;
• Bestand tegen hitte (tot +250°C), koude, olie
en oxidatie.
Verpakking: in samengedrukte vorm afzonderlijk
verpakt in een kartonnen doos.

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

1300 mm
lang

7743-01352

mm

"

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. Ontdooiingsslangen
(Producttype 7768)
Een slang die u gemakkelijk in de gewenste vorm
buigt en afsnijdt. Aanbevolen voor lagedruk- en
onderdruktoepassingen bij ontdooiingsapparatuur,
ventilatiekanalen en luchtinlaten.
• Dicht geweven, met rubber doordrenkt weefsel;
• Stevige staalveerdraad verhoogt de buigzaamheid;
• Bestand tegen hitte, koelvloeistoffen, afschuring,
scheuren en weersinvloeden;
• Geschikt voor scheepstoepassingen;

• Temperaturen van -40°C tot +93°C.
Verpakking: Lengte 1,83 m per doos. Afzonderlijk
verpakt in samengedrukte vorm.

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

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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SERVICESLANGEN EN ANDERE
Gates biedt een uitgebreid gamma slangen voor het transport van lucht, water en
andere vloeistoffen in garages.

Serviceslangen en andere

1. Station Master 15
Garages, servicestations en
bedrijfswagenparken
(Producttype 3223)
Vervoert lucht onder lage druk en water.
• De buitenwand is bestand tegen hitte, ozon,
weersinvloeden en afschuring;
• Sterke gespiraleerde constructie;
• Maximale werkdruk 1,5 MPa (15 kg/cm2);
• Bestand tegen temperaturen tot +95°C bij
continu gebruik; tot +80°C voor lucht.

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

mm

"

6
8
10
13

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

Aanbevolen voor: het opblazen van banden,
luchtdrukwerktuigen, afspuiten onder lage druk.
Verpakking: slang van 20 m in krimpfolie.

2. Alarmslangen
Garages, servicestations en
bedrijfswagenparken
(Producttype 4040)
Aanbevolen voor detectiesystemen die een signaal
geven wanneer een auto binnenrijdt in een
servicestation of garage.
• Duurzame synthetische rubberen binnenwand
speciaal gebouwd om bij de minste druk een signaal
te geven;
• Bestand tegen het gewicht van een voertuig bij
temperaturen tot +65°C;
• Bestand tegen slijtage door wrijving.

Compatibel
met UnicoilTM
zie p. 22

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

mm

"

9,5
9,5
9,5

3/8
3/8
3/8

15,2 m / kartonnen doos
91,5 m / spoel
30,5 m / kartonnen doos

3. Adapta Flex™
Garages, servicestations en
bedrijfswagenparken
(Producttype 3204)
Geschikt voor het transport van lucht en water
waarvoor een hoogst ﬂexibele slang vereist is.
• Versterking: synthetisch garen met hoge
trekweerstand;
• Uitstekend bestand tegen hitte en ozon;
• Ommanteling is bestand tegen dierlijk vet en
plantaardige oliën;
• Matig bestand tegen olie;
• Bestand tegen temperaturen tot +100°C bij continu
gebruik;
• Werkdruk tot 1,4 MPa (14 kg/cm2) voor vloeistoffen
en 1,1 MPa (11 kg/cm2) voor gassen.
Verpakking: op spoelen, maximaal 2 stuks met een
minimumlengte van 15 m.

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

Lengte
mm
6
8
10
13
16
19
25
32
38

"
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

mm

"

27041
27042
27043
27044

2,8
4
5,5
6,4

7/64
5/32
7/32
1/4

4. Ruitensproeier- en onderdrukslangen
(Producttype 4040)
De ideale slang ter vervanging van PVC-buis voor
voorruit- en koplampsproeiers, voor vacuümgestuurde
accessoires en voor het afvoeren van overtollig
radiatorwater of van regenwater.
• Blijvend ﬂexibel voor eenvoudige montage en simpel
onderhoud;
• Bestand tegen schadelijke invloeden onder de
motorkap;
• Bestand tegen hitte, ozon, koelvloeistof en knikken;
• Maximale omgevingstemperatuur: +125°C.
Verpakking: 15 m / spoel.
Alle spoelen passen in de Gates-verkoopstand voor
brandstofslangen (p. 24).

PN
4040-04101
4040-04104
4040-04107
4040-04110
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5. GP-slangen
(“General Purpose” - “Algemeen Gebruik”)
Garages, servicestations en
bedrijfswagenparken
(Producttypes 3204, 3206 en 3219)
Gates GP-slangen voor algemeen gebruik vervoeren
water, lucht en tal van andere producten. De drie
GP-slangtypes bedekken volledig het drukgebied van
1,3 MPa (13 kg/cm2) tot 3,7 MPa (37 kg/cm2).
Verpakking: slang van 40 m in krimpfolie.

GP 40
(Producttype 3204)

• Uitermate bestand tegen afschuring, weersinvloeden
en ozon;
• Minimumbarstdruk 40 kg/cm² (4 MPa);
• Temperaturen van -50°C tot +95°C
(+80°C voor lucht).

Aanbevolen voor lucht- en watertoepassingen
waarvoor maximale ﬂexibiliteit is vereist.

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

Maximale werkdruk
mm

"

MPa (vloeistof)

MPa (gas)

6
8
10
13
16
19
25
32
38

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

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

GP 60
(Producttype 3206)
Duurzame en ﬂexibele slang voor algemene industriële
toepassingen zoals olie, hydraulische vloeistoffen,
alcohol en water. Toepassingen waarbij met warm
water wordt afgespoeld en als luchtslang voor
algemeen gebruik. Geleidt statische elektriciteit en is
daardoor veiliger.

• Bestand tegen olie en afschuring;
• Minimumbarstdruk 60 kg/cm² (6 MPa);
• Temperaturen van -40°C tot +95°C
(+70°C voor luchttoepassingen).

PN
3206-10018
3206-10020
3206-10022
3206-10024
3206-10026
3206-10028
3206-10030
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Maximale werkdruk
mm

"

MPa (vloeistof)

MPa (gas)

6
8
10
13
16
19
25

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

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

GP 80 Plus
(Producttype 3219)
Duurzame en ﬂexibele slang voor algemene
industriële toepassingen zoals olie, hydraulische
vloeistoffen, alcohol, water, zuren, reinigingsmiddelen
en chemicaliën. Geleidt statische elektriciteit en is
daardoor veiliger.

• Bestand tegen olie, afschuring, weersinvloeden
en ozon;
• Minimumbarstdruk 110 kg/cm² (11 MPa) voor een
binnendiameter tot 13 mm (1/2”) en 90 kg/cm²
(9 MPa) voor grotere afmetingen;
• Temperatuurbereik van -40°C tot +95°C bij continu
gebruik, kortstondig tot +110°C.

PN
3219-10028
3219-10030
3219-10032
3219-10034
3219-10036
3219-10038
3219-10039
3219-10040
3219-10041
3219-10003
3219-10005

Maximale werkdruk
mm

"

MPa (vloeistof)

MPa (gas)

6
8
9
10
13
16
19
25
32
38
50

1/4
5/16
11/32
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

3,7
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
2,8
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

6. Ontladingsstrips
(Producttype 2960)
Voorkomt potentiële gevaarlijke statische
elektriciteit van de auto of vrachtwagen bij juiste
aarding.
• Speciaal samengesteld rubber geleidt statische
elektriciteit;
• Bestand tegen weersinvloeden, afschuring
en scheuren;
• Standaardverpakking: 1 stuk.

PN
2960-00051
2960-00052

Lengte

90330
90331

mm

"

640
760

25
30
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TOOLS
Gates heeft daarnaast ook diverse handige en praktische tools voor eenvoudige
montage van zijn producten.

Tools

1. Sonische riemspanningstester STT-1
(Productnummer 7420-00301)
Een juiste riemspanning is essentieel voor optimale
prestaties en optimale betrouwbaarheid van
distributieriemaandrijvingen.
Ervaren monteurs denken vaak dat ze de spanning
met de hand kunnen controleren, maar de afstelling
varieert per monteur.
Daarom beveelt Gates het gebruik van de sonische
riemspanningstester STT-1 aan: deze meet de
riemspanning telkens zeer nauwkeurig.
• Alle spanningswaarden en aandrijfkenmerken zijn in
het apparaat opgeslagen;
• Analyse van de riemfrequentie;
• Database met gegevens van alle bekende modellen
in Europa;

2. Krikit I V-riemspanningsmeter
(Productnummer 7401-00071)
De spanning is uiterst belangrijk voor de werking en de
levensduur van een V-riem. Feilloos aanspannen kan
gemakkelijk met Gates Krikit I. De Krikit I zorgt voor
de controle en het behoud van de optimale spanning
op een gemonteerde riem. De meetschaal duidt de
spanning aan in kg en pond. Tevens geschikt voor
spanningscontrole van de smallere Micro-V® XF-riemen
(3 - 4 ribben). Niet aanbevolen voor distributieriemen.
Verpakking: afzonderlijk verpakt. Handige tips voor
de juiste spanning en het behouden van de spanning
en een lijst met gemiddelde spanningswaarden worden
meegeleverd.
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• Kleine sensor en zeer ﬂexibele kabel;
• Geschikt voor Gates PowerGrip®-distributieriemen
en Micro-V® XF geribde riemen;
• Zeer eenvoudig te gebruiken meetproces.

3. Krikit II Micro-V® XF-riemspanningsmeter
(Productnummer 7401-00072)
De Krikit II is bijzonder geschikt voor het meten
van de hogere spanningen die vereist zijn voor
Micro-V® XF-riemen die zowel in personenauto’s
als vrachtwagens en bussen gebruikt worden.
De schaalverdeling op de spanningsmeter gaat
van 50 kg tot 150 kg (100 tot 320 pond). Niet
aanbevolen voor distributieriemen.
Verpakking: afzonderlijk verpakt. Informatie over het
juiste gebruik en gemiddelde riemspanningswaarden
zijn ingesloten.

4. DriveAlign® uitlijningslaser
(Productnummer 7468-00113)
Hiermee kunt u de twee meest voorkomende foute
uitlijningen van serpentineaandrijvingen identificeren
- evenwijdige en hoekvormige afwijking - die de
levensduur van de riem en de riemschijf verminderen
en ongewenste geluidshinder veroorzaken. Plaats het
apparaat in de groeven van een riemschijf en richt de
laserstraal op een tegenoverliggende riemschijf.
Een eventuele foute uitlijning is dan meteen zichtbaar.
Deze exclusieve tool is compatibel met de meeste
serpentineaandrijvingen. Bij deze lichte en
eenvoudig te gebruiken tool hoort een speciale
beschermende laserbril voor beter zicht onder alle
lichtomstandigheden.
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5. Riemlengtevinder voor V-riemen en
Micro-V® XF geribde riemen
(Productnummer 7401-10008)
Een onmisbare hulp wanneer u op zoek bent naar de
juiste vervangriem en enkel een reeds gebruikte
V-riem of geribde riem tot uw beschikking hebt.
Deze tool meet de oude riem en geeft daarop meteen
de juiste lengte weer voor de nieuwe riem.

6. Dr. Gates toolkit voor riemaandrijfsystemen
(zonder STT-1: 7420-00401;
met STT-1: 7420-00402)
U bent een professionele monteur. U weet dat u
voor het onderhoud van de huidige geavanceerde
motorconfiguraties speciale tools moet gebruiken.
Om het probleem te vinden en het probleem snel
en eenvoudig in één keer op te lossen, heeft Gates
nu een handige kit met professionele tools voor
riemaandrijfsystemen, Dr. Gates genaamd.
Dr. Gates is een professionele toolkit bestaande uit
de sonische spanningstester STT-1, de DriveAlign®
uitlijningslaser, twee vergrendelingsinstrumenten, een
stethoscoop en spanrolvergrendelpennen, alles bijeen
in een handige koffer. Naast deze tools bevat de kit
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ook een praktische hoofdlamp en een handige witte
markeerpen voor het aanbrengen van markeringen op
een riem. Deze complete kit is speciaal samengesteld
om de onderhoudswerkzaamheden voor de monteur
te vereenvoudigen.

7. Universele en motorspeciﬁeke toolkits
(Producttype 7468)
Gates heeft nu ook een aantal universele en
motorspecifieke toolkits voor distributieriem- en
hulpaandrijvingen. Met deze hoogwaardige toolkits
levert Gates alle producten en services die u nodig
hebt voor een volledig en professioneel onderhoud
van aandrijvingen, op het kwaliteitsniveau van de
eerstemontagemarkt.
• Alle tools die nodig zijn om de riemaandrijving van
een specifiek motortype te onderhouden;
• Hoogwaardige tools voor professioneel gebruik;
• Geavanceerde technologie;
• Inclusief gedetailleerde instructies.
Vraag uw vertegenwoordiger van Gates naar de
beschikbaarheid van deze toolkits.

8. Diametervinder voor slangen
(Productnummer 9997-27220)
Om snel de geschikte vervangslang op te sporen, moet
u de binnendiameter van de oorspronkelijke slang
kennen. Dit gaat makkelijk en snel met de Gatesdiametervinder. Deze kunststofstrook toont in reliëf de
15 meest voorkomende slangdiameters, variërend van
10 tot 45 mm. Gratis verkrijgbaar.
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9. Slangknipper
(Producttype 7469)
Deze lichtgewicht slangknipper is speciaal ontworpen
voor het rafelloos afsnijden van textielversterkte
slangen en van PVC-slangen. Het mesje klikt in het
handvat voor veilig gebruik.
Verpakking: slangknipper en vervangmesjes
afzonderlijk verpakt.
Slangknipper met binnendiameter tot 38 mm (1-1/2”)

PN
7469-00142
7469-00153
7469-00154

91142
91153
91154

mesjes voor oude (zwarte) slangknipper - 91141
slangknipper
mesjes voor (rode) slangknipper - 91153

Slangknipper met binnendiameter tot 76 mm (3”)

PN
7469-00143
7469-00144

91143
91144

slangknipper
mesjes

10. Flexi Driver voor klemmen
(Productnummer 7401-10004)
Bijzonder nuttige schroevendraaier met ingebouwde
draaimomentbeveiliging die aangeeft wanneer het
maximale draaimoment bereikt is. Handig instrument
met buigzame steel om ook klemmen op moeilijk
bereikbare plaatsen aan te schroeven Geschikt voor
slangklemmen met zeshoekige klemschroef van 6 mm
(1/4”), 7 mm (5/16”), 8 mm (5/16”) en 10 mm (3/8”).
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CATALOGI
Actuele toepassingsgegevens zijn essentieel voor de vervangmarkt. Het onderzoeksteam
van Gates heeft gegevens van nagenoeg alle gangbare modellen. Al deze informatie
wordt in de catalogi van Gates gepubliceerd. Deze worden dan ook beschouwd als de
meest complete en actuele catalogi. De catalogi zijn meertalig en bestrijken daardoor
nagenoeg de gehele markt. Er is nu ook een online versie van de catalogi beschikbaar
op www.gatesautocat.com.

Catalogi

1. De internetcatalogus van Gates
De meertalige online toepassingscatalogus,
die beschikbaar is op www.gatesautocat.com,
maakt het zoeken naar de juiste producten nog
eenvoudiger. U beschikt nu altijd en overal over
de allernieuwste informatie. De catalogus bevat
alfabetische toepassingsgegevens, genummerde
toepassingsgegevens en gegevens voor vervangingen
voor riemaandrijf- en koelsystemen. U kunt ook
doorklikken naar het riemdiagram en een afbeelding
bekijken van de spanrol, kitonderdelen, slang,
thermostaat en radiatordop. U vindt ook een

2. Catalogus voor aandrijfsystemen
(E/70107)
Gates catalogus voor aandrijfsystemen bevat
verwijzingen naar vervangriemen, -spanrollen en -kits
(V-riemen, PowerGrip®-distributieriemen, PowerGrip®
Kits, Micro-V® XF geribde riemen, Micro-V® XF Kits en
DriveAlign®-spanrollen) voor personenauto’s en lichte
bedrijfswagens. De catalogus bevat een alfabetische
lijst per automerk, een lijst met afmetingen, een
lijst met onderdelen van de kit, een hoofdstuk met
routeschema’s voor hulpaandrijvingen, een lijst
met fabrieksnummers en een lijst met vervallen of
vervangen producten.

3. Oldtimer-supplement
(E/70110)
Deze catalogus bevat alle toepassingsgegevens
van riemen en kits voor personenauto’s waarvan
de productie voor 1990 is gestopt. Hier vindt
u alle modellen die niet in de catalogus voor
aandrijfsystemen (E/70107) zijn opgenomen.
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rechtstreekse koppeling naar alle Technische Bulletins,
met gedetailleerde informatie en handige tips voor het
installeren en onderhouden van Gates-producten.

4. Catalogus voor koelsystemen
(E/70372)
Gates catalogus voor koelsystemen bevat alle
benodigde informatie over koelsysteemslangen,
thermostaten, radiator- en expansietankdoppen en
over de nieuwe Unicoil™-oplossing voor het buigen
van slangen in één catalogus. De catalogus bevat
een alfabetische lijst per automerk, een lijst met
afbeeldingen, een lijst met fabrieksnummers en een
lijst met vervallen of vervangen producten.

5. Tankdoppencatalogus
(E/70328)
Gates tankdoppencatalogus bevat alle benodigde
informatie over het vervangen van tankdoppen
voor personenauto’s, vrachtwagens en bussen.
De catalogus bevat een alfabetische lijst per automerk
en afbeeldingen van alle beschikbare tankdoppen.
De informatie is onderverdeeld in doppen met en
zonder slot, en in doppen voor personenauto’s,
vrachtwagens en bussen.

Al het mogelijke werd gedaan om de juistheid en volledigheid van de geboden informatie in deze catalogus te
garanderen. Gates kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen en voor wijzigingen
die na vrijgave voor druk zijn ontstaan. Gates wijst eveneens alle aansprakelijkheid af, indien zijn producten gebruikt
worden in uitzonderlijke omstandigheden zonder dat vooraf het advies en de goedkeuring werden verkregen van een
Gates-vertegenwoordiger.
Deze catalogus (E5/70130) editie 2007 vervangt alle voorgaande edities.
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