MICRO-V® HORIZON™ – PASEK WIELOKLINOWY

UKŁAD NAPĘDU PASKA POMOCNICZEGO

MICRO-V® HORIZON™

Całkowicie nowy pasek Micro-V® Horizon™
Najbardziej zaawansowana konstrukcja
na rynku
Paski układu pomocniczego mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania
nowoczesnych pojazdów. Musisz mieć pewność, że Twój pasek jest
najlepszym na rynku. Pasek Micro-V® Horizon™ został zaprojektowany,
aby zagwarantować cichą pracę przy zachowaniu wyjątkowej stabilności
i elastyczności. Technologia ta jest doskonałym wyborem zarówno dla
wyposażenia oryginalnego (OE) i rynku wtórnego.
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ZAPROJEKTOWANY ŻEBY BYĆ NAJLEPSZYM
Firma Gates od ponad 100 lat produkuje najwyższej jakości
produkty dla motoryzacji. Ciągłe dążenie do doskonałości zostało
nagrodzone satysfakcją naszych klientów oraz osiągnięciem wiodącej
pozycji w branży. To właśnie dlatego, najwięksi producenci
samochodów na świecie ufają naszym innowacyjnym rozwiązaniom
otrzymując produkty, których potrzebują.
Nowy pasek wieloklinowy Micro-V® Horizon™ został opracowany przy
użyciu najbardziej zaawansowanych metod badawczo-rozwojowych
i jest najlepszą konstrukcją dostępną obecnie na rynku,
przewyższającą wyroby konkurencji.
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Cicha eksploatacja
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Wzmocniona włóknami mieszanka tłumi hałas wynikający z ewentualnej
niewspółpłaszczyznowości
Optymalny profil zapewnia płynny kontakt paska z kołem pasowym

Niski profil paska zwiększa jego stabilność i redukuje poślizg
Kordy wzdłużne wykonane z poliestru zapobiegają rozciąganiu paska
Pasek idealny do kół pasowych o małych średnicach i układów z małymi
odległościami pomiędzy kołami, które występują we współczesnych
kompaktowych silnikach
Odporny na zmęczenie materiału na skutek wyginania

Wzmocniony włóknem związek EPDM gwarantuje optymalne
osiągi w wysokich i niskich temperaturach
Mieszanka EPDM jest wysoce odporna na pilling, krople oleju i ozon
Strona zewnętrzna wykonana z materiału o wysokiej odporności
na ścieranie
Poliestrowe kordy wzdłużne zapewniają optymalne przenoszenie dużych
obciążeń przy wysokim napięciu
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GATES: OFERUJEMY SPOKÓJ DUCHA
Kupując wysokiej jakości produkt, taki jak Micro-V® Horizon™, inwestujesz
w jakość. Montując pasek Micro-V® Horizon™ firmy Gates gwarantujesz
spokojną eksploatację pojazdu Twoim klientom.
Aby zapewnić Ci spokój ducha oferujemy kompletny asortyment
innowacyjnych produktów wraz z programem wsparcia posprzedażowego,
które obejmuje: bieżąco aktualizowane katalogi, szeroką ofertę narzędzi,
dokumentację i szkolenia techniczne oraz szereg publikacji ułatwiających
diagnostykę i eliminowanie ewentualnych usterek.
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ZNACZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Nikt nie wie więcej o paskach od firmy Gates. W związku z tym, że tak wiele zależy od
układu napędu paska pomocniczego, zapewnij swoim klientom bezpieczną i bezawaryjną
pracę silnika z najlepszym paskiem w branży.
Wysokie temperatury pod maską silnika oraz zużycie materiału prowadzą do konieczności
wymiany pasków pomocniczych. Aby uchronić klientów przed nieoczekiwą awarią części,
sprawdzaj regularnie układ napędu paska pomocniczego i wymień pasek wieloklinowy
na Micro-V® Horizon™, jeżeli ten obecnie znajdujący się w pojeździe jest użytkowany
przez ponad cztery lata lub 100 000 kilometrów.
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DOSTAWCA, KTÓREMU MOŻESZ ZAUFAĆ
Paski wieloklinowe podobnie jak pozostałe podzespoły napędu paskowego
charakteryzują się ograniczoną żywotnością. Zużycie podzespołów wpływa
na kondycję paska, a w konsekwencji na wydajność całego systemu.
Gates oferuje kompletną gamę produktów do układów napędów paskowych
do pojazdów osobowych, lekkich dostawczych, autobusów oraz ciągników.
Dostarcza napinacze, koła pasowe luźne, koła pasowe z tłumikiem drgań
skrętnych oraz wolne koła pasowe alternatora.
Ten szeroki asortyment części zamiennych dopełniają profesjonalne
narzędzia, oferując mechanikom wszystko, czego potrzebują do
gruntownej naprawy układu pasowego.
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ZESTAWY MICRO-V®
Dostarczane w jednym opakowaniu zawierającym pasek wieloklinowy
oraz wszystkie elementy metalowe, niezbędne do wykonania
kompleksowej naprawy danego układu paska pomocniczego

NAPINACZE I KOŁA PASOWE LUŹNE DRIVEALIGN®
Szeroka oferta napinaczy i kół pasowych luźnych do konkretnych
zastosowań, gwarntująca precyzyjne dopasowanie do szerokiego
zakresu modeli pojazdów

WOLNE KOŁA PASOWE ALTERNATORA DRIVEALIGN®
Pełen asortyment części o jakości OE dla optymalnego
funkcjonowania paska

KOŁA PASOWE Z TŁUMIKIEM DRGAŃ SKRĘTNYCH DRIVEALIGN®
Pochłaniają drgania silnika i przedłużają trwałość użytkową
innych podzespołów

NARZĘDZIA DLA UKŁADÓW PASKA POMOCNICZEGO
Wszystkie niezbędne specjalistyczne narzędzia zapewniające
bezpieczny i prawidłowy montaż oraz obsługę układów
napędów paskowych
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POMOC NA KAŻDYM ETAPIE
NAJWYŻSZEJ JAKOŚĆI KATALOGI
Firma Gates oferuje najszersze pokrycie zastosowań spośród
wszystkich konkurentów na rynku. Efekty pracy wyspecjalizowanego
zespołu badawczego ds. aplikacji gwarantują mechanikom dostęp
do najszerszej gamy produktów i najbardziej aktualnych danych
do prawie wszystkich modeli samochodów na świecie.
PROFESJONALNE SZKOLENIA
Rzetelni mechanicy przywiązują szczególną uwagę do utrzymania
satysfakcji swoich klientów oraz wyeliminowania kosztownych
reklamacji. W tym celu potrzebują czegoś więcej niż tylko
wysokiej jakości produktów i specjalistycznych narzędzi.
Zespół techniczny firmy Gates inicjuje szkolenia i rozwija koncepcje
wsparcia technicznego, aby pomóc klientom w obsłudze nowych
technologii oraz złożonych układów napędowych. Oprócz tego
szkolenia “twarzą w twarz” umożliwiają uczestnikom kontakt z
doświadczonymi specjalistami Gates, którzy często rozwiązują
zgłoszone problemy techniczne na miejscu.
BIULETYNY TECHNICZNE
Biuletyny techniczne Gates dostarczają informacji dotyczących
problematycznych zastosowań lub innych czynności sprawiających
trudności podczas obsługi układów napędowych. Biuletyny te zawierają
opisy problemów występujących w konkretnych silnikach oraz wskazówki
dotyczące wyszukiwania i usuwania usterek, które pomagają unikać
powszechnych błędów montażowych.
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ZAUFANIE DO DOSKONAŁOŚCI
Mamy pełną swiadomość, że nasz pasek wieloklinowy Micro-V® Horizon™
to najlepszy produkt tego typu w branży. Wierzymy w jakość naszych
produktów oraz ich skuteczność w zwiększeniu osiągów pojazdu.
Pasek Micro-V® Horizon™ firmy Gates jest cichy, wydajny oferując
przy tym optymalne osiągi w każdym pojeździe.
Nasze obowiązki względem środowiska traktujemy tak samo poważnie
jak nasze zobowiązania względem doskonałości konstrukcji naszych
produktów - z najwyższą starannością zarządzamy każdym zasobem
i każdym materiałem. Bezustannie pracujemy nad kolejnymi nowymi
rozwiązaniami, rozwojem know-how oraz dostarczaniem trwałych
produktów i skutecznych rozwiązań dla naszych klientów, myśląc
nie tylko o dniu dzisiejszym, ale również o przyszłości.
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