Gates’ geïntegreerd systeem
Biedt u het beste uit deze
kwaliteitsproducten
Bij Gates Fluid Power zijn de uitstekende producten
nog maar het begin. De echte waarde voor de
gebruiker van Gates’ hydraulische producten zit in
het volledig geïntegreerde systeem. Wanneer Gates
slangen en koppelingen geassembleerd worden in
overeenstemming met de door Gates aanbevolen
persgegevens en met de door Gates gevalideerde
persen, zijn de geproduceerde slangleidingen
volledig conform aan de Europese Machinerichtlijn
en garanderen ze een prestatieniveau boven elke
internationale norm.
Met deze geïntegreerde systeembenadering kan Gates
u keer op keer de beste kwaliteit bieden!

Gates’ geïntegreerde systeembenadering:
Hoe werkt het?

Een eenvoudige formule:
Superieure producten, vervaardigd
volgens strenge toleranties
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Geavanceerde en zorgvuldig
gekeurde slangenpersen en persblokken

Persgegevens gebaseerd op
uitgebreide testresultaten

Productprestatie met kwaliteitsgarantie die
elke internationale norm overtreft
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Lichte, compacte slang met grensverleggende prestaties: de combinatie van
een hoge werkdruk (35 MPa) met een uiterst kleine buigradius (90 mm)
Compactere slangleidingen en gemakkelijkere montage dankzij
superieure flexibiliteit
Nitrilbinnenwand biedt uitstekend weerstand aan de meest
agressieve oliën
Wordt geassembleerd met Gates Global MegaCrimp®-koppelingen die
het strippen van de slang overbodig maken en die getest zijn gedurende
600.000 impulscycli bij een werkdruk van 133%
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8M5K 4657-02650

Binnenwand: NBR (Nitril).
Versterking: Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge
treksterkte.
Buitenwand: NBR/PVC. MSHA-keurmerk.

Temperatuur: -40°C tot +100°C bij continu gebruik en 120°C
bij intermitterend gebruik.
Keurmerken: DNV, GL en LR aangevraagd.

Surf naar www.safehydraulicseurope.com om meer te weten
te komen over hoe u de veiligheid en de prestaties van uw
hydraulische slangen kunt verbeteren of contacteer ons op:
TL (32) 53 76 28 65 FX: (32) 53 76 28 89

Opmerking: Voor zware impulsbelastingen met hoge en frequente
drukpieken, adviseert Gates het gebruik van versterkte spiraalslangen. De
gespiraleerde 8EFG5K-slang is ontworpen voor gebruik met GlobalSpiralTMkoppelingen om 1.000.000 cycli te kunnen weerstaan bij 120°C.

Preventief onderhoud: uw garantie
voor veilige, betrouwbare en
rendabele machines.

Constructiewijzigingen voorbehouden.
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8M5K

Hydraulische slang met
grensverleggende prestaties

8M5K

8M5K
8M5K hydraulische slang
Een nieuwe mijlpaal in de
gevlochten staaldraadtechnologie

35,0 MPa

De technologie evolueert snel. Hydraulische systemen

Door zijn revolutionaire constructie met slechts 2 gevlochten

worden steeds compacter en krachtiger. Zo wordt ook van

staaldraadinlagen staat de Gates’ 8M5K-slang voor een

hydraulische slangen verwacht dat ze steeds lichter worden

ongeëvenaarde combinatie van drukbestendigheid,

en probleemloos kunnen werken in kleine, afgesloten

compactheid en flexibiliteit en zet een nieuwe maatstaf:

ruimtes onder hogere druk dan ooit tevoren.

een buigradius van 90 mm gecombineerd met een werkdruk

Zou het niet fantastisch zijn mocht er een compacte,

van 35 MPa.

flexibele 1⁄2" slang bestaan met slechts 2 staaldraadinlagen

Een slang met 2 gevlochten staaldraadinlagen
die een werkdruk van 35 MPa combineert met
een buigradius van 90 mm

die moeiteloos een werkdruk van 35 MPa aankan?
Wel, zo’n slang bestaat: de krachtige Gates 8M5K-slang.
Eenvoudig te monteren en geknipt voor een feilloos
functioneren zelfs in de kleinste ruimtes.

Gates 8M5K: een unieke combinatie van hoge werkdruk
met kleine buigradius

Werkdruk (MPa)
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90 mm
130 mm
140 mm

Minimale buigradius (mm)
8M5K vs. geselecteerde concurrenten
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8M5K
Grensverleggende prestaties
Met haar uitstekende flexibiliteit en compactheid is de
8M5K-slang ideaal voor een waaier van toepassingen op
laadmachines en kranen.
Wil u weten of 8M5K geschikt is voor uw toepassingen en
welke voordelen de slang u biedt, contacteer dan vandaag
nog uw Gates-parter voor een volledig, gratis advies op:
(32) 53 76 28 65.

Het voordeel van Gates 8M5K

• Een nooit eerder geziene combinatie van werkdruk
(35 MPa) en compactheid (90 mm buigradius) in een
gevlochten staaldraadconstructie
• Merkbaar lichter en goedkoper dan spiraalslangen met
4 staaldraadinlagen en dezelfde werkdruk
• Maakt compacte slangleidingen mogelijk dankzij haar
kleine buigradius
• Gemakkelijk te hanteren en te monteren door haar
uitstekende flexibiliteit
• Maakt deel uit van het Gates Global productgamma, wat
betekent dat ze ook staat voor:
		 · Een uitstekende weerstand tegen biologisch
		 afbreekbare oliën		
		 · Een werking zonder lekken: overtreft alle
		 internationale normen!

8M5K overtreft internationale normen
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SAE: Society of Automotive Engineers
EN: Europese Norm
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Internationale norm

** constructie met 4 gespiraleerde
staaldraadinlagen

8M5K
Gates 8M5K – Een uitstekende aanwinst voor het
Gates Global gamma slangen en koppelingen
De 8M5K-slang maakt deel uit van Gates’ Global
productgamma en wordt geassembleerd met Gates Global
MegaCrimp®-koppelingen.
Gates Global MegaCrimp®-koppelingen bieden een reeks
ongeëvenaarde voordelen:
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MegaCrimp®-koppelingen zijn bestand zijn tegen
impulstesten tot 600.000 cycli bij een werkdruk
van 133%. Beter dan elke internationale norm.

Zuivere en 8lekvrije systemen met
langere levensduur
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Het gepatenteerde
C-inzetstuk
van
MegaCrimp®
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garandeert een optimale cilindrische persing, die u
een betere doorstroming geeft en een verbeterde
druk- en temperatuurweerstand.
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MegaCrimp®-koppelingen maken het strippen van
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0!4%.4%$
")4%
#/22/3)/.
# ).3%24
&/2¬!,,
4(%¬7)2%
2%3)34!.4
verontreiniging
van de slangleidingen
vermindert.
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Het geavanceerde MegaCrimp
-tandprofiel bijt
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in de slangversterking#/22/3)/.
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&/2¬!,,
2%3)34!.4
en lekvrije slangleiding.
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Gates Global MegaCrimp®-koppelingen en slangen
worden samen ontwikkeld. Juist daardoor kunnen
ze zonder enig hulpmiddel samen gemonteerd en
geperst worden.
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Speciaal ontwikkeld voor eenvoudige
en veilige montage
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De perfecte cilindrische persing

+ die elke internationale
Prestaties
norm overtreffen
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Corrosieweerstand – tot 4x de ISO-norm!
Alle Gates Global koppelingen zijn uitgerust met
een TuffCoatTM-zinklaag. TuffCoatTM werd volgens
de ISO 9227-norm getest en is 4x langer bestand
tegen corrosie dan de norm (400 uur vs. 96).

