MICRO-V® HORIZON™ – FLERSPÅRSREM

DRIVSYSTEM FÖR HJÄLPAGGREGAT

MICRO-V® HORIZON™

Helt nya Micro-V® Horizon™
Den mest avancerade remmen som
någonsin tillverkats
Flerspårsremmar är avgörande för att moderna bilar ska fungera. Se till
att din är den bästa på marknaden. Konstruerad för att arbeta tyst, med
hög stabilitet och enastående flexibilitet är Micro-V® Horizon™-remmen
valet för OE och eftermarknaden.
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MICRO-V® HORIZON™

KONSTRUERAD FÖR ATT VARA BÄST
På Gates har vi producerat högkvalitativa fordonsprodukter i över
100 år. Vår långvariga expertis tydliggörs genom våra nöjda kunder
och vår ledande roll inom industrin. Det är därför som de största
biltillverkarna i världen förlitar sig på våra innovationer och
överlägsna teknik för de fordonsprodukter de behöver.
Den helt nya Micro-V® Horizon™ är vår hittills mest avancerade teknologi
och den mest avancerade flerspårsremmen som någonsin tillverkats,
och visar genomgående bättre prestanda än sina konkurrenter.
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Tyst drift
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Fiberbelagd sammansättning dämpar ljud från linjeringsfel
Optimal profil ger jämn kontakt mellan rem och remskiva

Den låga remprofilen ger ökad remstabilitet och reducerad slirning
Dragkord av polyester förhindrar förlängning
Idealisk för de mindre remskivor och kortare spannlängder som numera
finns i mer kraftfulla och kompakta motorer
Motståndskraftig mot böjningsutmattning

Fiberförstärkt EPDM-sammansättning garanterar optimal prestanda
vid höga/låga temperaturer
EPDM är mycket effektivt mot luddbildning, olja och ozon
Mycket slittåligt bakre material
Dragkord av polyester för hög lastbärande kapacitet vid höga spänningar
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MICRO-V® HORIZON™

GATES: SÄLJER SINNESFRID
När du köper en högkvalitetsprodukt som Micro-V® Horizon™
vet du att du investerar i kvalitet. Genom att installera en
Micro-V® Horizon™-rem från Gates ger du dina kunder
sinnesfrid inför framtiden.
För att åstadkomma denna sinnesfrid stödjer vi våra kompletta
och tekniskt innovativa produkter med kataloger, verktyg, tekniska
bulletiner och utbildning, såväl som omfattande felsökningsguider.
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VIKTEN AV EN KVALITATIV ERSÄTTNINGSPRODUKT
Ingen kan mer om remmar än Gates. Eftersom drivsystemet för flerspårsremmar
är så viktigt, se till att dina kunder färdas säkert och felfritt med marknadens bästa rem.
Höga temperaturer under motorhuven plus konstanta böjningar leder slutligen till
att flerspårsremmar måste bytas ut. För att hjälpa dina kunder att undvika oväntade
fel, kontrollera drivsystemet regelbundet och byt ut flerspårsremmen med en
Micro-V® Horizon™ om den är mer än fyra år gammal eller efter 100 000 kilometer.
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MICRO-V® HORIZON™

EN LEVERANTÖR SOM DU KAN LITA PÅ
Precis som flerspårsremmar har även remdriftskomponenter en
begränsad livslängd. Slitaget på dessa komponenter kan påverka
remmen och därmed systemets totala prestanda.
Gates erbjuder en komplett serie produkter för remdriftssystem
för personbilar, lätta kommersiella fordon, bussar och traktorer.
Vi erbjuder remspännare, löphjul, svängningsdämpare och
frihjulskopplingar till generator.
Vi har valt att komplettera denna breda serie ersättningsprodukter
med professionella verktyg som ger mekaniker allt de behöver för
att genomföra en ingående översyn av systemet.
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MICRO-V®-SATSER
Allt du behöver för en komplett översyn av systemet i en enda
sats, inklusive alla applikationsspecifika flerspårsremmar
och metallkomponenter

DRIVEALIGN® SPÄNNARE OCH LÖPHJUL
En bred serie applikationsspecifika spännare och löphjul som
erbjuder exakt inpassning hos en mängd fordonsmodeller

DRIVEALIGN® FRIHJULSKOPPLINGAR TILL GENERATOR
En hel serie frihjulskopplingar som överensstämmer med
OE för att säkerställa fortsatt remprestanda

DRIVEALIGN® SVÄNGNINGSDÄMPARE
Absorberar motorvibrationer och förlänger livslängden
på övriga komponenter

VERKTYG FÖR DRIVSYSTEM
Alla nödvändiga specialistverktyg för säker och korrekt installation
och skötsel av remdriftssystem
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MICRO-V® HORIZON™

MED DIG VARJE STEG PÅ VÄGEN
ÖVERLÄGSEN KATALOGISERING
Gates erbjuder bättre marknadstäckning än andra aktörer på
fordonsmarknaden. Vi har också det bredaste produktsortimentet
och den senaste informationen för i stort sett alla bilar i hela världen.
EXPERTISTRÄNING
Bilmekaniker vill ha nöjda kunder och slippa kostsamma
återbesök. För detta behöver de mer än bara kvalitetsprodukter
och specialistverktyg.
Vårt tekniska team utvecklar utbildningar och tekniska servicekoncept
för att hjälpa mekaniker med ny teknik och komplexa driftsproblem.
Dessutom ger våra seminarier kursdeltagare chansen att interagera
med erfarna fordonsspecialister från Gates, som ofta löser tekniska
problem med en gång.
TEKNISKA BULLETINER
Gates tekniska bulletiner ger information om kritiska enheter eller
annat som kan skapa problem med remdiftssystemet. De tekniska
bulletinerna täcker specifika problem rörande remdriftssystem och
innehåller felsökningsinstruktioner för att förhindra installationsfel.
De tekniska bulletinerna är tillgängliga utan kostnad från Gates
hemsida och i Gates webbkatalog.
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SJÄLVSÄKER FÖRTRÄFFLIGHET
På Gates vet vi att vår Micro-V® Horizon™-rem är den bästa i branschen.
Vi tror fullt ut på våra produkters kvalitet och deras effektivitet när det
gäller att öka fordonsprestanda. Micro-V® Horizon™ är tyst, effektiv och
ger optimal prestanda i alla bilar.
Utöver förträfflig produktdesign tar vi även vårt miljöansvar på allvar med en pågående pliktskyldighet att hantera varje resurs och varje
material med yttersta omsorg. Vi arbetar outtröttligt med att ge våra
kunder nytänkande, teknisk know-how samt hållbara produkter och
lösningar, inte bara i dag, utan för varje dag som kommer.
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HUVUDKONTOR BELGIEN
GATES EUROPE BVBA
Dr. Carlierlaan 30
9320 Erembodegem
T (32) 53 76 27 11 / F (32) 53 76 27 13

ITALIEN
GATES S.R.L.
Via Senigallia 18 - Blocco A
20161 Milano MI
T (39) 02 662 16 21 / F (39) 02 662 21 851

SPANIEN
GATES PT SPAIN S.A.
Polígono Industrial Les Malloles
08660 Balsareny (Barcelona)
T (34) 93 877 70 00 / F (34) 93 877 70 40

FRANKRIKE
GATES FRANCE S.A.R.L.
B.P. 37
12, Rue de la Briqueterie
Zone Industrielle, 95380 Louvres
T (33) 1 34 47 41 41 / F (33) 1 34 72 60 54

RYSSLAND
GATES CIS LLC
Kosmodamianskaja nab. 52, building 4
Business Centre Riverside Towers, 6th floor
115054 Moscow
T (7) 495 933 83 71 / F (7) 495 933 83 78

STORBRITANNIEN
GATES POWER TRANSMISSION LTD
Tinwald Downs Road
Heathhall, Dumfries DG1 1TS
T (44) 1387 24 20 00 / F (44) 1387 24 20 10
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