E13/20147

ASORTYMENT PASÓW
ZAMIENNYCH DO MASZYN
ROLNICZYCH FIRMY GATES
Doskonałej jakości pasy do maszyn rolniczych zapewniają
niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach
Firma Gates jest światowym liderem w produkcji pasów o wysokiej jakości i dużej wytrzymałości
przeznaczonych do zastosowań w przemyśle i w rolnictwie. Na przestrzeni lat firma Gates odgrywała
kluczową rolę w tworzeniu i rozwoju doskonałej jakości pasów. Nasi odbiorcy na całym świecie doceniają
zaawansowanie technologiczne pasów produkowanych przez firmę Gates, politykę rozwoju produktów
i innowacyjne procedury projektowe. Firma Gates nieustannie inwestuje w jakość oraz badania i rozwój,
aby spełnić obecne i przyszłe wymagania klientów. Jako dostawca dla producentów sprzętu w całej
Europie, firma Gates oferuje zamienniki pasów przeznaczonych do maszyn rolniczych o jakości równej
pasom oferowanym przez producentów sprzętu!

WYSOKA WYDAJNOŚĆ, JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ... Z GATES
Dzięki innowacyjnie projektowanym produktom i
zaawansowanemu know-how firma Gates zapewnia
rozwiązania mogące sprostać wymaganiom napędów
mechanicznych stosowanych w dzisiejszych maszynach
rolniczych.
Dynamiczne innowacje możliwe są dzięki bezpośredniej
współpracy z wiodącymi producentami maszyn

rolniczych. Dzięki temu mamy ciągły kontakt z nowościami
i kierunkami rozwoju, co pozwala nam przewidywać
przyszłe oczekiwania odbiorców na rynku części
zamiennych. Producenci sprzętu w całej Europie mają
zaufanie do innowacji i doskonałej myśli technicznej
wyróżniających firmę Gates, instalując jej produkty w
napędach mechanicznych swoich maszyn.

Odpowiednie do wysokich obciążeń
Dzięki temu firma Gates może wprowadzać na rynek części
zamiennych szeroki wachlarz wysokiej jakości pasów
przeznaczonych do napędów mechanicznych urządzeń pracujących
w trudnych warunkach. Są one konstruowane pod kątem
zastosowania w urządzeniach rolniczych, które pracują w trudnych
warunkach.

PRZEZNACZONE DO NAPĘDÓW URZĄDZEŃ ROLNICZYCH PRACUJĄCYCH W TRUDNYCH WARUNKACH
Pasy napędzające urządzenia rolnicze pracują w
najtrudniejszych warunkach, z jakimi można się
spotkać. Między innymi na zewnątrz, często w
ciągłej ekspozycji na światło słoneczne, a w związku
z tym w wysokiej temperaturze. Dodatkowo są one
narażone na działanie kurzu, brudu, kamieni i innych
przedmiotów mogących dostać się między pas i
koło pasowe.
Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione
zagadnienia, należy używać wyłącznie pasów
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przeznaczonych specjalnie do maszyn rolniczych,
ponieważ są one produkowane zgodnie z
wymaganiami technicznymi zapewniającymi
im zdolność pracy w tak trudnych warunkach.
Pasy są mocne i wyposażone we wzmocnienia,
wykonane są z materiałów elastycznych i
zarazem wytrzymałych takich, jak aramidowe
czy poliestrowe cięgna, specjalne składniki
elastomerowe czy taśmy okrywające o wysokiej
wytrzymałości.

Oryginalna jakość
Dysponując wiedzą o wymaganiach maszyn rolniczych, firma
Gates oferuje specjalny asortyment pasów zamiennych do maszyn
rolniczych. Jest to kompleksowy zestaw zamienników pasów
używanych w rolnictwie i przeznaczonych do różnych zastosowań.
Taki zestaw zapewnia bezproblemową i długotrwałą eksploatację
w najbardziej wymagających warunkach, w jakich pracują maszyny
rolnicze. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane z zachowaniem
standardów jakości obowiązujących dla produktów przeznaczonych
do nowych urządzeń i zapewniają doskonałą wydajność.

OFERTA WYSOKIEJ JAKOŚCI PASÓW DO MASZYN ROLNICZYCH FIRMY GATES

Własności konstrukcyjne
Oferta pasów przeznaczonych do maszyn rolniczych firmy Gates obejmuje
opasane pasy klinowe V z wklęsłymi ściankami bocznymi, pasy Flex Weave®
opasane i nieopasane oraz uzębione pasy klinowe V ze specjalną konstrukcją
uzębienia. Wszystkie te pasy posiadają jedną lub więcej spośród niżej
wymienionych cech:
• nadzwyczajna odporność cięgien (aramidowych lub poliestrowych) na
rozciąganie;
• zaawansowana obróbka chemiczna cięgien podnosząca siłę wiązania;
• wielowarstwowy proces budowy elastomerów z ułożonymi
kierunkowo włóknami w warstwie podatnej, co zapewnia lepsze
podtrzymywanie kordów.
Wszytko to pozwala mieć pewność, że kombajn nie zepsuje się,
gdy będzie najbardziej potrzebny, ponieważ pasy będą pracować z
łatwością, zapewniając najwyższe parametry przenoszenia mocy i
długi okres bezobsługowego użytkowania.

Gates oferuje szeroką gamę pasów do maszyn
rolniczych na potrzeby rynku części zamiennych.
W naszym Katalogu Pasów Rolniczych Gates (ref.
E2/20142) można znaleźć ponad 7000 zamienników
Gates odpowiadających pasom oferowanym przez

producentów kombajnów
rolniczych, a także porady
dotyczące ich konserwacji
i rozwiązywania
problemów.

Podsumowanie: Używając produkowanych
przez firmę Gates pasów przeznaczonych do
pracy w trudnych warunkach, można mieć
pewność, że kombajn nie zepsuje się, gdy będzie
najbardziej potrzebny, co pozwoli uniknąć strat
spowodowanych przestojem!
W celu realizacji zamówień należy skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem firmy Gates lub z przedstawicielem handlowym. Handlowcy
będą w stanie zaoferować satysfakcjonujące Państwa rozwiązanie.
Twój dystrybutor:

Produkcja
Gates Polska Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 301
PL - 59-220 Legnica
tel.: (48) 76 855 10 00
faks: (48) 76 855 10 01
Sprzedaż
Gates GmbH Aachen
Eisenbahnweg 50
D - 52068 Aachen
tel.: (49) 241 5108 0
faks: (49) 241 5108 297

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych informacji w razie konieczności.
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