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Gates PowerGrip® -jakohihnat
Euroopassa on yli 100 miljoonaa
autoa, jotka on varustettu
jakohihnalla. Jakohihnat
ovat korvanneet
kannen yläpuolisen
nokka-akselin ketjun,
koska ne ovat kevyempiä,
hiljaisempia, tehokkaampia,
taloudellisempia eivätkä
vaadi voitelua. Sitä paitsi
hihnat eivät ole yhtä alttiita korroosiolle
eivätkä veny käytössä. Gates valmistaa käytännössä
kaikkiin autoihin sopivia PowerGrip® -jakohihnoja.
Lisäksi Gates on apunasi PowerGrip® -jakohihnojen
myymisessä!

Vaativat sovellukset vaativat myös hihnoilta
enemmän

Gates-jakohihnat vastaavat ensiasennusta

Nykypäivän huippuunsa kehitetyt moottorit toimivat
aikaisempaa korkeammissa lämpötiloissa ja suuremmilla
nopeuksilla. Myös hihnapyörien läpimittat ovat
pienempiä, mikä säästää tilaa konepellin alla. Lisäksi
nykyautoissa on yleensä kannen yläpuolinen nokkaakseli. Nämä entistä vaativammat olosuhteet rasittavat
jakohihnaa. Laadukas jakohihna toimii äänettömästi,
luotettavasti ja vähällä huollolla kilometristä toiseen.
Vain ensiasennusta (OE) vastaavia hihnoja käytettäessä
saavutetaan mahdollisimman suuri kestävyys ja vältetään
moottorin ennenaikainen vaurioituminen.

Gates-jakohihnat valmistetaan tiukkojen OE-vaatimusten
mukaisesti, ja ne ovat eri autovalmistajien vaatimusten
mukaisia. Varustamme tärkeimpien valmistajien uudet
moottorit jakohihnoilla Euroopassa, Yhdysvalloissa,
Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Tämä maailmanlaajuinen
asiakaskunta luottaa Gatesin suunnitteluun ja tuotantoon
sekä ainutlaatuiseen materiaalintuntemukseen
ja suunnittelutaitoon.

Gates-hihnoja käyttävät seuraavat autovalmistajat
Alfa Romeo

Iveco

Peugeot

Audi

Jaguar

Porsche

Autovaz

Land Rover

Range Rover

Chrysler

MAN

Renault

Citroen

Mazda

Seat

Dacia

Mercedes

Skoda

Daewoo

Mini

Subaru

Fiat

Mitsubishi

Toyota

Ford

Nissan

Volkswagen

Honda

Opel

Volvo

Mitä nimi merkitsee?
1. Gates PowerGrip® -jakohihnat
Laadukas jakohihna toimii äänettömästi,
luotettavasti ja ilman tiheitä
huoltovaihtoja kilometristä
toiseen. Laadukkaiden raakaaineiden ja loppuun asti
harkitun rakenteen ansiosta
PowerGrip®-jakohihnat
vastaavat kaikkiin tarpeisiin.

PowerGrip® Kit sisältää sovelluksesta riippuen:
• 1 tai 2 jakohihnaa
• tarvittavat ohjainrullat ja kiristimet
• metalliset tukilevyt
• asennusohjeet
• muut täyskunnostuksessa tarvittavat osat
(pultit, jouset jne.)

2. Gates PowerGrip® Kit ja PowerGrip® Kit Plus
Huonosti toimiva jakohihnavetojärjestelmä voi
aiheuttaa vakavia ongelmia, joten täydellisesti toimiva
vetojärjestelmä on moottorin toiminnalle välttämätön.
Jos jokin vetojärjestelmän osa pettää, siitä seuraa
todennäköisesti vahinkoa myös muille järjestelmän osille.
Paras tapa taata täydellinen ja turvallinen toiminta on
vaihtaa jakopään rullat, kiristin ja hihna samaan aikaan.
Gates PowerGrip® Kit -asennussarjat tarjoavat siihen
täydellisen ratkaisun.
Gatesin tuotevalikoimaan kuuluu myös PowerGrip® Kit
Plus -sarjat, joissa on lisäksi öljytiivisteet ja -renkaat
tai jopa vesipumppu. PowerGrip® Kit Plus sisältää
luonnollisesti myös kaikki huollossa tarvittavat
jakohihnajärjestelmän osat.
Kaikki osat ovat OE-valmistajien tuotantoa, joten niiden
laatu on aina ensiluokkainen.
Tarvikkeet on pakattu kätevään pahvipakkaukseen, jossa
on mukana kaikki työssä tarvittavat osat.

PowerGrip® Kit Plus sisältää lisäksi:
• öljytiivisteet ja -renkaat ja/tai
• kullekin sovellukselle sopivan OE-laatuisen
vesipumpun
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3. Gatesin hihnakiristyksen mittauslaite STT-1
Hihnajärjestelmän optimaalisen suorituskyvyn ja
luotettavuuden takaa asennettaessa säädetty oikea
kiristystaso. Kokenut mekaanikko saattaa arvella

pystyvästä tarkistamaan kiristyksen sormituntumalla,
mutta tulokset vaihtelevat paljon mekaanikosta toiseen.
Siksi Gates suosittelee uutta hihnakiristyksen
mittauslaitetta STT-1, joka mittaa hihnan asennuskireyden
joka kerta tarkasti oikein.

Ominaisuudet
• Käsinsäädettävillä kiristimillä varustetut järjestelmät
• Laitteeseen on ohjelmoitu kaikki kiristysarvot ja hihnajärjestelmän
tiedot
• Hihnan taajuusmittaus
• Tietokanta sisältää kaikki Euroopan yleisimmät automallit
• Entistä pienempi anturi ja pidempi johto
• Soveltuu ainoastaan Gates-hihnoille
• Helppokäyttöinen

4. Gatesin ammattityökalut automekaanikoille
Gatesin tuotevalikoimaan kuuluu nyt myös yleisiä ja
toista kymmentä moottorikohtaista työkalua jako- ja
moniurahihnavetojärjestelmille. Näiden laadukkaiden
työkalujen avulla Gates pystyy tarjomaan yhdellä

kertaa kaikki tuotteet ja palvelut, joita täydellinen,
ammattimainen ja OE-laatuinen hihnavetohuolto
vaatii. Gatesin uusi työkaluvalikoima kattaa
kaikkien yleisimpien autojen moottorit ja on siten
ammattimekaanikoille ihanteellinen ratkaisu.

Tärkeimmät edut
• Kaikki hihnavetojärjestelmän tuotteet ja -työkalut
saatavissa samalta valmistajalta
• Huippulaatuiset työkalut
• Alan paras tekniikka
• Mukana käyttöohjeet

PowerGrip® -jakohihnan rakenne
Hihnamateriaali
Gates PowerGrip® -jakohihnat on valmistettu kestävästä kumiyhdisteestä. Useimpien uusien moottorin jakohihnojen
materiaali on nitriili (HSN eli Highly Saturated Nitrile). Gates esitteli vuonna 1985 ensimmäiset HSN-hihnat. Siihen
saakka vakiomateriaalina oli polykloropreeni. HSN-rakenteinen hihna ei näytä erilaiselta kuin polykloropreenihihna,
mutta sen suorituskyky on huomattavasti parempi nykyautojen kuumissa moottoritiloissa.
HSN-hihnat ovat hintansa arvoisia. Ne maksavat enemmän kuin polykloropreenihihnat, mutta hintaero on pieni osa hihnan
kokonaisvaihtokustannuksia. HSN antaa hihnalle riittävän pitkän vaihtovälin. Koska nykypäivän moottori vaatii hihnalta
suorituskykyä, monet autovalmistajat käyttävät HSN-hihnoja; niin myös Gates. Polykloropreenihihnat eivät aina ole riittävän
kestäviä tämän päivän automallien huippukehittyneissä moottoreissa. HSN-, ACSM-, kuuman lämpötilan polykloropreenija peruspolykloropreenihihnat eivät ole vaihtokelpoisia keskenään.

Tukimateraali
Kestävä tukimateriaali vahvistaa hihnaa ja suojaa sitä
rasvalta, öljyroiskeilta, kosteudelta ja kulumiselta.
Tarkkuusmuotoiltu hammastus
Tarkkuusmuotoiltu hammastus
takaa tarkan sopivuuden kunkin
ajoneuvon hammashihnapyörän
uriin. Tämä alentaa melutasoa.
Vedonkestävät punokset
Jakohihnassa on vahvat lasikuituiset
vedonkestävät punokset, jotka kantavat
kiristyneen hihnan kuorman. Nämä punokset
ovat kierteisesti punotut, mikä antaa lisää
joustavuutta ja venymisvastustusta.

Hammastuksen profiili
Jakohihnan hammasprofiili takaa pysyvän, luistamattoman voimansiirron. Tarjolla on eri kokoja, muotoja
ja hammasvälejä. Varhaisimmat jakohihnat olivat trapetsimaisella hammastuksella varustettuja.
Vaativammat sovellukset ovat johtaneet kaarevaan ja muunneltuun kaarevaan hammastuksen muotoiluun.
MUUNNELTU KAAREVA

KAAREVA

TRAPETSIMAINEN

Kullakin hammasprofiililla on omat erityisominaisuutensa ja hammastuksen on sovittava käyttökohteeseensa
tarkasti. Hammasprofiilit ovat spesifejä, eivätkä eri hihnat ole vaihtokelpoisia keskenään.
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Jakohihnan asennus
Lue nämä ohjeet ennen uuden jakohihnan asentamista
ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
• Vaihdetaanko jakohihna vanhan hihnan rikkouduttua
vai onko kyseessä huollonmukainen vaihtotoimenpide?
• Jos vanha hihna on rikki, onko moottori silti
toimintakuntoinen?
• Oletko aiemmin asentanut hihnan tähän moottoriin?
• Onko käytössäsi autovalmistajan huoltokäsikirjan
asennusohjeet ja kiristysarvot?
• Onko sinulla tarvittavat työkalut?

Kaikki Gates PowerGrip® -jakohihnat ovat hyvin
pitkäikäisiä, jos ne asennetaan ja huolletaan oikein.
Ne on kuitenkin asennettava autovalmistajan ohjeiden
mukaan. Tällä varmistetaan, että hihnan kireys ja
moottorin ajoitus ovat varmasti oikein.

Vastaukset näihin kysymyksiin ovat hyvin tärkeitä. Jos
vanha hihna on rikki, ajoneuvon moottori joudutaan
korjaamaan ennen uuden hihnan asentamista.
Myöhemmin esitettävän vianetsintäluettelon avulla voit
määritellä hihnan kulumisen tai rikkoutumisen syyn.
Eri moottorimalleissa jakohihnan rakenne vaihtelee. Saat
käsityksen asennustyön eri vaiheista seuraavilla sivuilla
olevien, erään valmistajan yksityiskohtaisten ohjeiden
avulla. Muista kuitenkin, että kyseessä on vain esimerkki.
On hyvin tärkeää katsoa tarkat ohjeet valmistajan
huoltokäsikirjasta.

Hihnan irrotus
Vaihe 1
Irrota akun maakaapeli.* Muista, että moottorin
on oltava kylmä, ennen kuin aloitat työn.
Vaihe 2
Käännä kampiakselia normaaliin pyörimissuuntaan
yläkuolokohtaansa kohti niin, että 0-ajoitusmerkki
on kampiakselin vaimentimen hihnapyörän merkin
kohdalla. Virranjakajan roottori pitäisi olla jakajan
rungon osoitinmerkin kohdalla.
Vaihe 3
Irrota kaikki hihnat, hihnapyörät tai letkut, jotka
ovat jakohihnan suojakotelon irrottamisen esteenä.
Vaihe 4
Irrota jakohihnan suojakotelo.
Vaihe 5
Löysää hihnan kiristimen säätöpulttia.
Vaihe 6
Ujuta kiristin irti hihnasta ja kiristä pultti uudelleen.
Vaihe 7
Irrota jakohihna.
Vaihe 8
Tutki hihnavetolaitteisto huolellisesti. Huono
vetolaitteiston linjaus, väärä hihnan kireys ja kuluneet
hihnapyörät aiheuttavat hihnan liian varhaisen
rikkoutumisen. Jos jokin osa on kovin kulunut, vaihda
se välittömästi.

* Jos auton radioon on ohjelmoitu kanavia, kirjoita niiden asemataajuudet muistiin ennen akun irrottamista.
Siten asemien palauttaminen on helppoa huoltoimien jälkeen.
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Hihnan asennus
Vaihe 1
Tarkista, että ajoitusmerkit ovat kohdistettu oikein.
• Kampiakselin asento-osoitin yläkuolokohdassa (YKK).
• Virranjakajan roottori runkonsa ajoitusmerkin kohdalle.
• Nokka-akselin hihnapyörän ja kannen ajoitusmerkit ovat
kohdakkain.
Vaihe 2
Aseta uusi hihna varovasti hihnapyörien päälle, älä pakota
väkisin. Älä koskaan asenna käytettyä hihnaa uudelleen, koska
kiristysarvot on laskettu uudelle hihnalle.
Vaihe 3
Löysää kiristimen säätöpulttia hitaasti, jotta se pääsee painumaan
takaisin hihnaa vasten. Sovita kiristin varovasti paikalleen. Älä anna
sen iskeytyä hihnaan voimalla. Tarkista, että kiristysjousi on kunnolla
paikallaan.
Jos jousikiristintä ei ole, kiristä hihna valmistajan suositusten mukaisesti.
Vaihe 4
Kierrä kampiakselia normaalisuuntaan ainakin kaksi kokonaista kierrosta,
jotta hihnaan ei jää löysää ja hihnan hammastus asettuu hammashihnapyörien uriin.
Vaihe 5
Löysää kiristintä ja kiristä hihna uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.
Jos vetopyörässä on kiinteä (käsinasetettava) kiristin, tarkista kiristys
Gatesin STT-1 -mittalaitteella.  Kiristä kiristimen säätö- ja kuningaspultit
valmistajan suositteleman vääntömomentin mukaisesti.
Vaihe 6
Kiinnitä jakohihnan suojakotelo ja kaikki muut irrotetut osat. Kiristä kaikki
pultit valmistajan ohjeen mukaan.
Vaihe 7
Kytke akun maakaapeli.
Vaihe 8
Käynnistä moottori, tarkista sytytyksen ajoitus ja tee mahdollisesti
tarvittavat säädöt. Palauta radioasemien asetukset.

Kuten sanottu, tämä on yhden valmistajan suosittelema työjärjestys. Saman työn vaiheet saattavat vaihdella
paljonkin eri mallien tai automerkien kohdalla.

Turvaohjeita

• Erilaiset jakohihnat eivät keskenään vaihtokelpoisia.  Tarkista, että
valitsemasi jakohihna vastaa Gatesin tuoteluettelon suositusta.
• Käsittele hihnaa huolella ja säilytä sitä suojalaatikossaan
asennukseen saakka. Älä koskaan kierrä, taita tai rutista 		
jakohihnaa, koska se vahingoittaa vedonkestäviä punoksia.
• Vaihda jakohihnat aina valmistajan ohjeen mukaaan.
• Joillakin automerkeillä on omia erikoistyökaluja.  
Muiden työkalujen käyttö saattaa silloin aiheuttaa 		
vahinkoja, joten käytä aina oikeanlaisia työkaluja.
Käytä esimerkiksi Gatesin ammattityökaluja.
• Älä koskaan pakota hihnaa paikalleen väkisin.
• Älä koskaan asenna käytettyä hihnaa.
• Jos joudut vaihtamaan jonkin hihnavetolaitteiston osan, vaihda myös
muut osat: on hyvin todennäköistä, että yhden osan vaurioituminen on
vaikuttanut myös muihin komponentteihin. Takaat parhaiten asiakkaan
hihnavetojärjestelmän toimivuuden vaihtamalla samaan aikaan sekä hihnan
että metalliosat. Gatesin PowerGrip® Kit ja PowerGrip® Kit Plus tarjoavat
tähän täydellisen ratkaisun.
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Jakohihnan käsittely ja säilytys
Jakohihnassa on hyvin vahva lasikuidusta
valmistettu vedonkestävä punos.
Vaikka nämä kuidut ovat vahvoja, ne
ovat myös helposti särkyviä. Niissä on
enemmän vetolujuutta kuin kiilahihnojen
polyesterikuiduissa, mutta ne eivät ole
yhtä joustavia. Siksi on erittäin tärkeää
olla taivuttamatta tai kiertämättä jakohihnaa. Muuten
lasikuitupunos saattaa vahingoittua ja siten lyhentää
hihnan käyttöikää.

1. Sinetöity kuumaliimalla

4. Kaikki tarvittavat
tekniset tiedot

Käsittele hihnaa huolella ja säilytä sitä suojalaatikossaan
asennukseen saakka. Laatikot on säilytettävä niin,
etteivät hihnat puserru kasaan laatikoissaan. Jakohihnat
on säilytettävä kuivissa tiloissa, poissa suorasta
auringonvalosta ja vältettävä korkeita lämpötiloja.
PowerGrip® -jakohihnat on yksittäispakattu laatikoihin,
joissa on merkittynä soveltuvuuskohde, vetohihnaston
kaaviokuva, ajoitusmerkit sekä asennusvinkit.
Tehdaspakkauksessa on 10 laatikkoa.  
PowerGrip® Kit -asennussarjat on yksittäin pakattu
tukevaan pahvilaatukkoon Osa asennussarjoista on
varustettu hydraulisella kiristimellä (toimilaitteella).
Nämä pakkaukset on varastoitava aina oikeinpäin.

2. Mukana on
kilometri/huoltotarra

5. Aitouden takaava
hologrammi

3. Paketin tiedot
omalla kielelläsi

Vianetsintäopas
Jos hihna vaurioituu ennenaikaisesti, on tärkeää selvittää
sen syy, jotta vaurion toistuminen voidaan estää.
Useimmiten vaurion syy löytyy hihnavetojärjestelmän
jostakin komponentista.

Jos hihna joudutaan jostakin syystä irrottamaan, on aina
asennettava uusi hihna. Älä koskaan asenna käytettyä
jakohihnaa.
Seuraavan Gatesin insinöörien laatiman luettelon avulla
voit löytää ongelman ja sen korjaustavan.

Oireet

Todennäköinen syy

Korjaus

Punos rikkoutunut

Hihnavetojärjestelmässä vieras esine

Tarkista, että suojakotelo on kunnolla kiinni

Asennusvaiheessa on kiristetty liikaa

Asenna oikealle kireydelle

Hihna murtunut väärän käsittelyn takia

Noudata käsittelyohjeita

Liian alhainen kireys

Asenna oikealle kireydelle

Pyörivä osa leikkaantunut kiinni

Poista syy

Väärä linjaus

Korjaa kohdistus/linjaus

Väärä kireys

Asenna oikealle kireydelle

Kuluneet hammashihnapyörät

Vaihda hammashihnapyörät

Erittäin alhainen kireys

Asenna oikealle kireydelle

Kireys hävinnyt käynnin aikana

Tarkista kiristimen ruuvien tiukkuus

Korkea lämpötila

Poista syy

Alhainen lämpötila

Poista syy

Takaohjainrulla on kulunut

Vaihda ohjainrullat

Liiallinen kireys

Asenna oikealle kireydelle

Hihnapyörät karheat

Vaihda hihnapyörät

Öljyn pilaama

Öljyvuoto

Vaihda vialliset öljytiivisteet

Reunakulumaa

Laipat vahingoittuneet

Vaihda hihnapyörät

Väärä linjaus

Korjaa kohdistus/linjaus

Liiallinen kireys

Asenna oikealle kireydelle

Alhainen kiristys

Asenna oikealle kireydelle

Väärä linjaus

Korjaa kohdistus/linjaus

Laipat vahingoittuneet

Vaihda hihnapyörät

Hammastus leikkautunut

Hammastus kulunut

Kovertunut hammastus

Murtumia yläpinnassa

Sileän välipaikan kuluma

Melu

10

Miten voit myydä enemmän Gates PowerGrip® -jakohihnoja
PowerGrip® -jakohihnan myyntiteline
Tähän kätevään ja kompaktiin myyntitelineeseen mahtuu
15 jakohihnaa.  Valitse Gatesin jakohihnavalikoimasta
paikalliseen tarpeeseen sopivimmat mallit. Tässä
myyntitelineessä jakohihnoja on aina valmiina ja
voit taata asiakkaille nopean ja täydellisen palvelun.

Koulutusvideo
Tässä koulutusvideossa kerrotaan, miten vaihdetaan
kiilahihna, Micro-V® XF -moniurahihnat ja PowerGrip®
-jakohihnat. Ajoitusta koskevassa osassa käydään läpi
hihnan perustoiminnot, rakenne ja käsittely, hihnan ja
hihnavetojärjestelmän tarkistaminen sekä yleisohjeet
asentamista varten.

Syventävä tekninen koulutus
Gates on nimittänyt uuden Euroopassa toimivan
tiimin, joka vastaa teknisestä tuesta ja koulutuksesta.
Tarkoitus on tehdä aloitteita koulutusten järjestämiseksi
ja kehittää teknisen huollon konseptia, joka tukee
tuotekehittelyä ja myyntiä. Yhtenä tavoitteena on
lisätä koko vetojärjestelmän tarkistuksia ja kaikkien
osien kunnostuksen tarpeellisuutta osana jokaista
hihnanvaihtoa.
Osoitteessa www.gates.com/europe/tekniikkaa
löydät kaikki Gatesin julkaisemat, suomenkieliset
tekniset tiedotteet.
Luettelot
Täydelliset tiedot jakohihnoista ja niiden käyttökohteista
on henkilöauton hihnaluettelossa ja osoitteessa
www.gatesautocat.com olevassa nettiluettelossa.
Asennussarjojen sisältö ja niiden osien kuvat löytyvät
nettiluettelosta.
Tässä uudessa ja kätevässä sähköisessä luettelossa
tarvitaan vain hiiren klikkaus ja etsimäsi hihna
viimeisine tietoineen löytyy nopeasti.
Gatesin sovellusluettelot, joissa on kattavat tiedot
yleisimpien autojen kaikista tarvikkeita, on tarkoitettu
autokorjaamoille ja huoltoliikkeille. PowerGrip®
-hihnojen ja tarvikepakkausten numerotiedon lisäksi
luettelossa on myös autovalmistajan ja kilpailijoiden
varaosanumerot. Näiden avulla löydät oikeanlaisen
hihnan helposti.
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Kertaus
• Nykypäivänä huippukehittyneet moottorit
toimivat ahtaiden konehuoneiden korkeissa
lämpötiloissa, entistä suuremmilla nopeuksilla
ja pienemmillä hihnapyörän halkaisijoilla sekä
suuremmilla tehoilla.  Ne vaativat kestävämpiä,
tavallisesti HSN-valmisteisia, jakohihnoja.

• Vaikka HSN on kallista ja hankalasti
valmistettavaa, HSN-hihnat ovat merkittävästi
parempia nykypäivän moottoreiden korkeissa
lämpötioissa kuin polykloropreeni.

• Vaikka hihnat saattavat näyttää samanlaisilta,
niitä ei voi vaihtaa keskenään.  Pyrkimys
säästöihin käyttämällä muita kuin OElaatuisia hihnoja saattaa aiheuttaa moottorin
ennenaikaisen rikkoutumisen.

• Jakohihnan sisällä on vedonkestäviä
lasikuitupunoksia, jotka kantavat kiristetyn
hihnan kuorman.  Lasikuidussa on enemmän
vetovoimaa kuin polyesterikuidussa, mikä
varmistaa hihnan pituuden säilymisen oikeana.

• Vain oikeanlaisen hihnan avulla saavutetaan
paras mahdollinen suorituskyky.  Samalla
ajoneuvon käyttöikä pysyy suunniteltuna.

Miksi valitset Gates PowerGrip® -jakohihnan?
• Gates tarjoaa markkinoiden laajimman tuotevalikoiman OE-laatuisia jakohihnoja.
• Gates myy autovalmistajille enemmän hihnoja kuin mikään muu valmistaja.
• Gates on edelläkäviä jakohihnatekniikassa sekä materiaalien ja hammastusprofiilien
suunnittelussa. Gates toimii hihnakehityksen alullepanijana.
• Gates edesauttaa jakohihnojen myyntiä tarjoamalla teknistä tukea
ja markkinointikampanjoita.
• Gates investoi jatkuvasti laatuun, tutkimustyöhön ja tuotekehitykseen voidakseen vastata
asiakkaiden nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin. Tunnustuksena sitoutumisestaan innovaatioihin
ja laatuun Gates on saanut – ISO 9001 ja TS 16949-laatusertifikaattien lisäksi – useita
huomattavia laatupalkintoja tärkeimmiltä asiakkailtaan. Laatuohjelman ansiosta Gatesillä
on kaikki mahdollisuudet pysytellä innovaatiojohtajana myös 2000-luvulla.

Varoitus!
Gates PowerGrip® -jakohihnoja ja -asennussarjoja saa käyttää vain Gatesin suosittelemissa sovelluksissa. Asenna
ja huolla hihnat/asennussarjat ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan ja käytä suositeltuja työkaluja.  Ohjeiden
noudattamatta jättäminen saattaa johtaa loukkaantumiseen tai aineellisiin vahinkoihin. Gates ei ole vastuussa
ohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuneesta vahingosta.
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