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Waarom kiezen voor Gates PowerGrip® producten ?

Alfa Romeo
Audi
Autovaz
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Fiat
Ford
Honda

Iveco
Jaguar
Land Rover
MAN
Mazda
Mercedes
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel

Peugeot
Porsche
Range Rover
Renault
Seat
Skoda
Subaru
Toyota
Volkswagen
Volvo

Meer dan 100 miljoen auto’s in Europa zijn uitgerust
met een distributieriem. Naarmate de moderne auto’s
gecompliceerder worden, wordt het belangrijker
voor onze klanten dat ze kunnen rekenen op een
kwaliteitsvolle, duurzame riem. Daarom biedt
Gates de automobielvervangmarkt PowerGrip®
distributieriemen voor nagenoeg
alle automerken. En dat

is nog niet alles. Gates levert ook een volledig gamma
PowerGrip® Kits – riemen en metalen onderdelen
in één doos – en een assortiment instrumenten die
helpen bij de installatie van distributieriemen: de
sonische riemspanningstester STT-1 en verschillende
kits met professionele hulpmiddelen. Op die manier
vinden monteurs bij Gates werkelijk alles wat ze nodig
hebben voor het vervangen van een distributieriem.
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De producten
1. Gates PowerGrip® distributieriemen
Een goede distributieriem werkt geruisloos
en is betrouwbaar, zonder veel onderhoud
nodig te hebben. Dankzij hun goed
doordachte constructie en de
hoogwaardige materialen waaruit
ze gemaakt zijn, zijn Gates
PowerGrip® distributieriemen
precies wat u zoekt.

Duurzame toplaag
De duurzame toplaag versterkt de riem en biedt
bescherming tegen vuil, vocht, oliedruppels en slijtage.

Nauwkeurig gevormde tanden
De nauwkeurig gevormde tanden
passen precies in de vertanding
van de schijf en verminderen de
geluidslast.

Mengsel van de riem
Gates PowerGrip® distributieriemen zijn gemaakt uit een
duurzaam rubbermengsel. HSN (“highly saturated nitrile”)
is de meest geschikte grondstof voor distributieriemen
voor nieuwe motoren. Een HSN-riem lijkt uiterlijk op een
polychloropreenriem, die standaard was tot wanneer
Gates HSN op de markt introduceerde, maar functioneert
duidelijk beter in de zeer hete motorcompartimenten van
moderne auto’s. De huidige motoren eisen riemen die
feilloos presteren. Daarom gebruiken autofabrikanten
HSN-riemen in tal van nieuwe motoren, net zoals Gates.

Trekkoorden
In elke distributieriem zitten
sterke trekkoorden uit glasvezel,
die de belasting van de riem onder
spanning dragen. De trekkoorden
zijn gespiraleerd, voor een grotere
weerstand tegen buigvermoeiing
en rek.

Tandprofiel
Het tandprofiel van de distributieriem biedt een constante, slipvrije vermogensoverdracht en verschilt in
grootte, vorm en afstand. Aanvankelijk hadden distributieriemen een trapeziumvormig tandprofiel.
Om te voldoen aan steeds veeleisender toepassingen werden het curvilineair en later het afgeleid
curvilineair profiel ontwikkeld.

AFGELEID CURVILINEAIR

CURVILINEAIR

TRAPEZIUMVORMIG

Elk tandprofiel heeft zijn eigen kenmerken en moet perfect aangepast zijn aan de toepassing.
Tandprofielen zijn niet onderling verwisselbaar.
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2. Gates PowerGrip® Kits en PowerGrip® Kit Plus
Als u bedenkt welke ernstige problemen een slecht
werkende aandrijving kan veroorzaken, dan beseft u
meteen dat een aandrijving die perfect functioneert
geen overbodige luxe is. De kans is groot dat de
oorzaak van beschadiging aan één element ook de
andere aandrijvingsonderdelen heeft aangetast.
De beste manier om uw klanten een betrouwbaar
synchroon aandrijvingssysteem te garanderen, is
de distributieriemen, meelooprollen en spanrollen
gelijktijdig te vervangen.
Gates’ gamma van PowerGrip® Kits is hiervoor de
ideale oplossing.

Een PowerGrip® Kit bevat, afhankelijk van
de toepassing:
• 1 of 2 distributieriemen
• de nodige meelooprollen/spanrollen
• metalen ondersteuningsplaten
• montage-instructies
• andere onderdelen nodig voor een volledig
onderhoud (bouten, veren,...)
Een PowerGrip® Kit Plus bevat daarnaast ook:
• olieringen en O-ringen en/of
• de toepassingsspecifieke waterpomp van
eerstemontagekwaliteit

Gates biedt ook speciale kits aan: PowerGrip® Kit Plus,
aangevuld met olieringen en O-ringen of met de
waterpomp. Met een PowerGrip® Kit Plus hebt u alle
nodige elementen bij de hand voor een vervanging
van het synchroon aandrijvingssysteem.
Alle onderdelen zijn gemaakt door leveranciers aan
de eerstemontagemarkt, wat garandeert dat elk deel
van de kit van uitstekende kwaliteit is. De onderdelen
worden geleverd in een praktische kartonnen
verpakking, klaar voor montage.

3. Gates’ sonische riemspanningstester STT-1
De werking en de betrouwbaarheid van een
aandrijving zijn in hoge mate afhankelijk van een
correcte riemspanning. Een ervaren automonteur
mag dan wel in staat zijn de spanning met zijn duim

te controleren, al te vaak blijkt dat de resultaten van
dergelijke metingen sterk variëren van persoon tot
persoon.
Daarom beveelt Gates het gebruik van de sonische
riemspanningstester STT-1 aan: hij meet elke keer even
nauwkeurig.

Kenmerken
• Alle spanningswaarden en aandrijvingsspecifieke kenmerken zijn
voorgeprogrammeerd in het toestel
• Riemfrequentieanalyse
• De databank omvat alle populaire automodellen in Europa
• Kleine sensor en flexibele draad
• Enkel voor Gates riemen
• Gebruiksvriendelijk
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4. Gates’ assortiment van professionele
instrumenten
Gates biedt nu ook een assortiment aan
van instrumenten voor hulp- en synchrone
aandrijvingen, waarvan 4 universele instrumenten
en 11 aangepast aan het motortype.
Deze kwaliteitsvolle instrumenten maken van Gates

een totaalleverancier, die u alle mogelijke
producten en diensten aanbiedt voor een volledig
en professioneel onderhoud van aandrijvingen, op
het kwaliteitsniveau van de eerstemontagemarkt.
Gates’ nieuwe assortiment van hulpmiddelen omvat
de meest populaire motortypes en is zo de ideale
oplossing voor iedere professionele autotechnicus.

Belangrijkste voordelen
• Alle producten en instrumenten voor aandrijvingen
beschikbaar bij één leverancier
• Professionele instrumenten
• Geavanceerde technologie
• Geleverd met handleiding

Ondersteuning
Ondersteuning op het werkterrein
Gates’ verkoopafdeling bestaat eerder uit adviseurs
dan uit “verkopers”. Hun bedoeling is namelijk
om u te helpen verkopen. Ze zijn opgeleid
om samen met u uw klanten te
bezoeken, om training te geven
aan uw werknemers en aan uw
klanten, en om u te helpen met het
formuleren van stockvoorstellen.
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Marketingprogramma
Met enkele algemene promotiemiddelen kunt u een
product onmogelijk met succes verkopen.
Een communicatieprogramma moet één geïntegreerd
geheel vormen en bovendien moet iedereen, doorheen
het ganse distributienetwerk, de juiste boodschappen
ontvangen. Daarom heeft Gates voor zijn PowerGrip®
distributieriemen een volledig marketingprogramma
ontwikkeld.

• Advertenties in leidinggevende automagazines
• Een speciale verkoopstand die plaats biedt voor
15 PowerGrip® riemen

Het programma bestaat uit:
• Deze brochure
• Een brochure voor monteurs
• Een poster voor garages, met tips voor de montage
• Een promotionele folder over PowerGrip® Kits Plus
• Een promotionele folder over Gates’ sonische
riemspanningstester STT-1
• Praktische verpakkingen: zowel riemen als kits zijn
verpakt in een handige doos met vermelding van
applicatiegegevens en tips voor de installatie.
Elke doos bevat een kilometersticker en is beveiligd
met een anti-namaak hologram.
• Een trainingsvideo die uitlegt hoe distributieriemen
geïnstalleerd en onderhouden moeten worden

1. Dichtgeplakt

4. Alle info die u
nodig hebt

• Een numerieke lijst voor PowerGrip® riemen en kits
• Een volledige en regelmatig geactualiseerde
catalogus voor aandrijvingssystemen van
personenauto’s. Naast de geprinte versie vindt u de
catalogus nu ook online, op www.gatesautocat.com

2. Met kilometersticker

5. Anti-namaak
hologram

3. Info in uw
eigen taal

Waarom kiezen voor Gates PowerGrip® distributieriemen ?

• Gates is fabrikant van het meest complete gamma riemen van eerstemontagekwaliteit.
• Gates is nog steeds de eerste keuze van autofabrikanten overal ter wereld.
• Gates is leidinggevend in de technologie van distributieriemen dankzij
voortdurende verbetering van zowel het gebruikte materiaal als het
tandprofiel.
• Gates helpt u distributieriemen verkopen met behulp van
technische steun en marketingprogramma’s.

• Gates investeert voortdurend in kwaliteit, onderzoek en ontwikkeling om tegemoet te komen
aan de huidige en toekomstige eisen van zijn klanten. Als erkenning voor zijn toewijding aan
innovatie en kwaliteit, heeft Gates – naast de ISO 9001 en TS 16949 certificaten – belangrijke
kwaliteitsonderscheidingen ontvangen van zijn klanten. Dankzij dit kwaliteitsprogramma blijft Gates
ongetwijfeld ook in de 21ste eeuw de meest toonaangevende vernieuwer.
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