MICRO-V® HORIZON™ – GERIBDE RIEM

HULPAANDRIJFSYSTEEM

MICRO-V® HORIZON™

De nieuwe Micro-V® Horizon™
De meest geavanceerde riem ooit gemaakt
Hulpaandrijfriemen zijn van cruciaal belang voor een optimale prestatie
van moderne auto’s. U moet erop kunnen vertrouwen dat uw riem
de beste op de markt is. Dankzij zijn stille werking, grote stabiliteit
en ongeëvenaarde flexibiliteit is de Micro-V® Horizon™ riem dé keuze
van zowel de eerstemontagefabrikanten als de vervangmarkt.
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TOPDESIGN
Gates produceert al meer dan 100 jaar producten van topkwaliteit
voor de automobielindustrie. De tevredenheid van onze klanten en
onze positie als marktleider zijn het bewijs van ons succes.
Daarom vertrouwen ‘s werelds grootste autofabrikanten op
onze innovaties en superieure technologieën voor hun auto’s.
De nieuwe Micro-V® Horizon™ is een uitmuntend technologisch
ontwerp en de meest geavanceerde geribde riem ooit gemaakt.
Hij overtreft de concurrentie in alle opzichten.
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Stille werking
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De met vezels versterkte samenstelling dempt lawaai ten gevolge van
verkeerde uitlijning
Het verbeterde profiel biedt een soepel riem-schijfcontact

Het lage riemprofiel biedt een grotere riemstabiliteit en minder slip
De trekkoorden van polyester voorkomen lengteverandering
Ideaal voor de kleinere schijven en kortere spanlengtes zoals die in
de hedendaagse krachtige en compacte motoren voorkomen
Bestand tegen buigvermoeidheid

De met vezels versterkte EPDM-samenstelling garandeert optimale
prestaties bij hoge/lage temperaturen
EPDM is zeer effectief tegen “pilling” (opeenhoping van afgesleten
riemmateriaal), oliedruppels en ozon
De bovenlaag in textiel biedt een hoge slijtageweerstand
De polyester trekkoorden verzekeren een uitstekende
vermogensoverbrenging bij hogere spanningen
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GATES BIEDT ZEKERHEID
Wanneer u een topproduct koopt zoals de Micro-V® Horizon™, weet u
dat u in kwaliteit investeert. Wanneer u een Micro-V® Horizon™ riem
van Gates monteert, biedt u uw klanten zekerheid.
Zekerheid bieden we niet alleen met ons compleet en technisch
innovatief productgamma, maar ook met een speciaal aftersalesprogramma, dat bestaat uit geactualiseerde catalogi, tools,
opleidingen en technische documentatie die u helpt bij het oplossen
van elk aandrijfprobleem.
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HET BELANG VAN TOPKWALITEIT
VOOR EEN VERVANGONDERDEEL
Niemand weet meer over riemen dan Gates. En omdat er zoveel afhangt van
de hulpaandrijving, moet u ervoor zorgen dat uw klanten veilig en probleemloos
de weg op kunnen met de beste riem in de markt.
De hoge temperaturen onder de motorkap en de voortdurende buigingen betekenen
dat hulpaandrijfriemen na een tijd vervangen moeten worden. Om uw klanten te
helpen onverwachte defecten te voorkomen, moet u de hulpaandrijving regelmatig
controleren en de geribde riem vervangen door een Micro-V® Horizon™ als hij
meer dan vier jaar is of 100.000 kilometer heeft gedraaid.
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EEN LEVERANCIER WAAROP
U KUNT VERTROUWEN
Naast de geribde riemen hebben ook de andere aandrijfcomponenten
een beperkte levensduur. De slijtage van deze onderdelen kan invloed
hebben op de riem en dus ook op de algehele werking van het systeem.
Gates biedt een volledig assortiment producten voor riemaandrijfsystemen voor personenauto’s, lichte bedrijfswagens, bussen en
tractoren. We leveren spanrollen, meelooprollen, torsietrillingsdempers
en alternatorvrijlooppoelies.
We hebben ervoor gekozen om deze brede waaier vervangproducten
aan te vullen met professionele tools, die de monteurs alles bieden
wat ze nodig hebben voor een volledig onderhoud van de aandrijving.
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Micro-V® Kits
Alles wat u nodig hebt voor een volledig onderhoud van
de aandrijving in één enkele kit met alle toepassingsspecifieke
geribde riemen en metalen onderdelen

DRIVEALIGN® SPAN- EN -MEELOOPROLLEN
Een uitgebreid assortiment toepassingsspecifieke span- en
meelooprollen die een precieze pasvorm bieden voor
een groot aantal automodellen

DRIVEALIGN® ALTERNATORVRIJLOOPPOELIES
Een volledige reeks onderdelen van eerstemontagekwaliteit
voor een consistente riemprestatie

DRIVEALIGN® TORSIETRILLINGSDEMPERS
Vangen motortrillingen op en verlengen de levensduur
van de andere componenten

TOOLS VOOR DE HULPAANDRIJVING
Al de nodige professionele tools voor een veilige en
correcte installatie en onderhoud van de riemaandrijving

9.

MICRO-V® HORIZON™

WE ZIJN ER VOOR U BIJ ELKE STAP
SUPERIEURE CATALOGI
Gates biedt een betere dekking van het wagenpark dan elke andere
speler in de vervangmarkt. Ons gespecialiseerd toepassings
onderzoeksteam zorgt ervoor dat we het breedste productaanbod
hebben en de meest recente gegevens voor vrijwel alle automerken
ter wereld.
UITMUNTEND IN OPLEIDING
Automonteurs willen hun klanten tevreden houden en dure
terugkombezoeken voorkomen. Hiervoor hebben ze meer nodig
dan kwaliteitsproducten en professioneel gereedschap.
Ons technisch team ontwikkelt trainingsinitiatieven en technische
serviceconcepten om monteurs te helpen met de nieuwste technologieën
en complexe aandrijfproblemen. Bovendien geven onze seminaries
deelnemers de kans om samen te werken met een ervaren
automobielspecialist van Gates, die technische problemen vaak
ter plaatse kan oplossen.
TECHNISCHE BULLETINS
De technische bulletins van Gates bieden informatie over kritische
aandrijvingen en andere problemen die de riemaandrijving kunnen
beïnvloeden. De technische bulletins bespreken specifieke
aandrijfproblemen en bevatten tips om montagefouten te voorkomen.
De technische bulletins zijn vrij verkrijgbaar op de Gates website
en in de Gates webcatalogus.

10.

VERTROUWEN IN PERFECTIE
Bij Gates weten we dat onze Micro-V® Horizon™ riem de beste is.
Wij geloven in de kwaliteit van onze producten en hun vermogen om
de werking van de auto te verbeteren. De Micro-V® Horizon™ is
geruisloos, efficiënt en biedt optimale prestaties in elke auto.
We ontwikkelen niet alleen uitstekende producten maar nemen ook
onze verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Elke bron en
elk materiaal beheren we steeds met de grootst mogelijke zorg.
We werken onvermoeibaar om onze klanten de correcte technologische
kennis en duurzame producten en oplossingen te kunnen bieden.
Niet alleen vandaag, maar elke dag opnieuw.
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