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A Gates Mezőgazdasági
Hajtószíjprogram
Kiváló minőségű mezőgazdasági hajtószíjak...
még a legnehezebb körülmények között is
A Gates vállalat az ipari és mezőgazdasági piacra szánt, minőségi és nagy igénybevételre tervezett
hajtószíjak világszerte piacvezető gyártója. Az évek során a Gates kulcsfontosságú szerepet játszott
a kiváló minőségű hajtószíjak előállításában és fejlesztésében. A Gates fejlett szíjtechnológiája,
termékfejlesztési politikája és innovatív tervezési eljárásai az egész világra kiterjedő ügyfélkört
teremtettek a vállalatnak. A Gates folyamatos minőségorientált és kutatás-fejlesztési befektetésekkel
éri el, hogy megfeleljen ügyfelei jelenlegi és jövőbeni igényeinek is.
Mivel a Gates Európa-szerte számos eredeti berendezésgyártó beszállítója, így kínálata az eredetivel
csereszabatos mezőgazdasági hajtószíjakat tartalmaz!

Nagy teljesítmény, minőség, megbízhatóság ... a Gates termékeivel
Az innovatív terméktervezés és a fejlett technikai
szakértelem révén a Gates a mai mezőgazdasági
hajtások komoly követelményeinek megfelelő
megoldásokat kínál.
A dinamikus innovációt a mezőgazdasági gépek
vezető eredeti berendezésgyártóival fenntartott

közvetlen partneri viszony biztosítja. Mindig az
élre törve fejlesztünk, felmérve az utópiac jövőbeni
igényeit. Az eredeti berendezésgyártók Európaszerte a Gates vállalat innovációjára és kiváló mérnöki
munkájára támaszkodnak, és tőlünk szerzik be a
szükséges erőátviteli termékeket.

Nagy igénybevételre tervezve
Így kínálja a Gates a mezőgazdasági gépek cserealkatrész-piacán
a nagy igénybevétellel járó erőátviteli alkalmazások minőségi
hajtószíjait. A szíjakat kifejezetten a mezőgazdasági gépek nagy
teljesítményű hajtásaihoz tervezték.

A mezőgazdasági gépek nagy teljesítményű hajtásaihoz tervezve
A mezőgazdasági hajtószíjakat a lehető legnehezebb
üzemi körülmények között használják. A kombájnok
a szabadban dolgoznak, gyakran állandó
napsütésben, vagyis forróságban. Ezenfelül a
szíjaknak ellen kell állniuk a pornak,
szennyeződéseknek, köveknek és egyéb tárgyaknak,
amelyek a szíj és a tárcsa közé kerülhetnek.
Mindezek miatt csak a kifejezetten mezőgazdasági
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célra tervezett szíjak használhatók, mivel ezek
jellemzőit úgy alakították ki, hogy ellenálljanak az
ilyen viszonyoknak. A strapabíró, megerősített szíjak
igen rugalmas, ugyanakkor ellenálló anyagokból
készülnek: pl. aramid vagy poliészter húzószálak,
speciális elasztomervegyületek és rendkívül ellenálló
fedőszalagok.

Az eredetivel megegyező minőség
A Gates tisztában van a mezőgazdasági gépek igényeivel,
ezért ajánlja a speciális Mezőgazdasági szíj programot, amely
számtalan célra alkalmas mezőgazdasági szíjak teljes körű
választékát tartalmazza. A program a mezőgazdasági gépek
legnehezebb üzemi viszonyai között is zavartalan és tartós
üzemelést biztosít. A pótalkatrészek megfelelnek az eredeti
termékek minőségi követelményeinek, és kiváló teljesítményt
nyújtanak.

A Gates minőségi mezőgazdasági hajtószíjválasztéka

Gyártási jellemzők
A Gates mezőgazdasági szíjai többféle változatban kaphatók: burkolt
ékszíjak homorú oldalfalakkal és Flex Weave® burkolattal, illetve burkolatlan,
fogazott ékszíjak különlegesen kialakított fogakkal. Az alábbi extra
tulajdonságok közül egy vagy több az összes szíjra jellemző:
• egyedülálló, az alakváltozással szemben ellenálló (kiváló aramid
vagy poliészter) húzószálak;
• a húzószálak speciális, tartósabb kötést biztosító kémiai kezelése;
• több rétegű elasztomer alapanyag, tartósabb bordákat
eredményező, irányított rostokkal.
Mindezek segítségével biztosítjuk, hogy a kombájn ne álljon
le a munkavégzés során – a szíjak egyenletes futása és kimagasló
erőátviteli kapacitása garantálja a hosszú és hibamentes
élettartamot.

A Gates mezőgazdasági szíjak széles választékával van jelen a cserealkatrészpiacon. A Gates mezőgazdasági szíjak katalógusa (r. sz. E2/20142) több
mint 7000 Gates cserealkatrészt tartalmaz az arató-cséplő gépek eredeti
szíjai helyett, valamint ötleteket a megelőző karbantartáshoz és hibajavítási
útmutatót is talál benne.

A lényeg: a Gates márkájú nagy teherbírású
szíjakkal a kombájn egész szezonban nem romlik
el, így elkerülhető a leállás okozta veszteség.
További kérdéseivel forduljon a Gates mezőgazdasági gépekkel foglalkozó viszonteladójához vagy
értékesítési képviselőjéhez: így biztosan megtalálja a számítását.
Az Ön viszonteladója:

A gyártók fenntartják a szükséges változtatások jogát.
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