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LUCHTSYSTEMEN

BRANDSTOFSYSTEMEN

VOOR EEN OPTIMAAL RENDEMENT, ÉÉN OPLOSSING:
GATES EXTRA SERVICE
Onverwachte defecten betekenen een aanzienlijk tijdverlies en een heleboel kosten. Om ongewenst
oponthoud te vermijden moeten vervangonderdelen een betrouwbaar en optimaal rendement verzekeren.
Om te voldoen aan de vereisten van vrachtwagens, bussen en commerciële voertuigen, biedt Gates een
uitgebreid gamma specifieke producten voor zware toepassingen. Het Gates-programma voor commerciële
voertuigen werd speciaal ontworpen om een duurzame en probleemloze service te garanderen in de
veeleisende werkomstandigheden van bestelwagens, vrachtwagens, bussen en tractoren. De producten in
dit gamma zijn van eerstemontagekwaliteit en bieden een uitstekend rendement. Het “Gates Extra Service”label garandeert topkwaliteit en een lange levensduur.
• Een volledig en veelzijdig gamma producten voor riemaandrijvings-, koel-, brandstof- en luchtsystemen
van bestelwagens, vrachtwagens, bussen en tractoren
• Probleemloze en betrouwbare service om de kosten per kilometer tot een minimum te herleiden
• Vervangproducten van eerstemontagekwaliteit
• Geactualiseerde applicatiegegevens

KOELSYSTEMEN
RIEMAANDRIJVINGSSYSTEMEN

Deze brochure geeft slechts een selectie van Gates-producten. Het automobielprogramma omvat eveneens
systeemoplossingen voor personenauto’s. Contacteer uw distributeur voor meer informatie.
Raadpleeg Gates’ catalogus voor zware toepassingen E/70385 voor meer informatie over afmetingen en
toepassingen van het Extra Service productgamma.
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Gates Extra Service:
producten van topkwaliteit voor zware en off-roadvoertuigen

RIEMAANDRIJVINGSSYSTEMEN

1. RIEMAANDRIJVINGSSYSTEMEN
A.

EXTRA SERVICE MICRO-V® XF GERIBDE RIEM:
ONTWORPEN VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR

NIEUW!

(Prod. type 8542)
Deze kwaliteitsriem van eerstemontagekwaliteit is ideaal voor uw
serpentineaandrijvingen en andere zwaar belaste geribde toepassingen. Hij is ook
aanbevolen voor toepassingen waar grotere vermogens worden overgebracht met
hoge snelheden en kleine schijven. Zijn vernieuwde, verbeterde constructie zorgt
voor een langere levensduur en een optimaal rendement – in alle omstandigheden.
• De ribben uit EPDM versterkt met aramidevezels zijn uitermate bestand tegen olie,
hoge temperaturen, ozon, pilling en slijtage.
• De vernieuwde trekkoorden uit polyester minimaliseren de lengteverandering en
zorgen voor een optimale vermogensoverbrenging, zelfs bij de hoogste spanningen.
• Laag riemprofiel verbetert de flexibiliteit, wat leidt tot meer kilometers zonder problemen.
• De bovenlaag in textiel is uitermate slijtvast.
• De vernieuwde extra stevige constructie biedt weerstand aan barsten en slijtage en verzekert een
langere levensduur.
• De groene kleur maakt deze innovatieve riem gemakkelijk herkenbaar.
• Het nummeringssysteem, gebaseerd op de riemafmetingen, maakt het gemakkelijk de juiste riem
voor de toepassing te bepalen.
• Het grootste gamma, complete marktdekking.

B.

EXTRA SERVICE DRIVEALIGN®
SPANROLLEN EN RIEMSCHIJVEN

(Prod. types 7808 en 7803)
Duurzame spanrollen en riemschijven ontworpen om de zware belastingen van
moderne zware en off-roadvoertuigen te doorstaan. Laboratoriumtesten, bij
extreem hoge trillingen en in verontreinigingsomgevingen, hebben aangetoond
dat Gates Extra Service DriveAlign® spanrollen tot driemaal langer meegaan dan
de concurrerende spanrollen in de vervangmarkt. Voor specifieke toepassingen
verschillen Gates-spanrollen op enkele punten licht van de originele spanrollen,
waardoor ze betere prestaties kunnen leveren in dezelfde ruimte.
• De unieke afdichting voorkomt aantasting van interne onderdelen voor een
maximale duurzaamheid en werking.
• Geperfectioneerde componenten, ontworpen voor een maximale kracht en duurzaamheid.
• Het gepatenteerde ontwerp zorgt voor een uitstekende riemuitlijning en –spanning, wat leidt
tot een beter rendement en een langere levensduur van de aandrijving.
• De chroom-siliconen veer is minder vatbaar voor buigvermoeidheid.
• Het gepatenteerde dempingsmechanisme garandeert een maximale stabiliteit, vermindert
trillingen en verlengt de levensduur van de spanrol.
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C.

EXTRA SERVICE EXL BANDLOZE VORMVERTANDE V-RIEM

(Prod. type 8701)
Deze krachtige en flexibele V-riem is ontwikkeld voor de huidige veeleisende
aandrijvingen. Dankzij het gebruik van uitgelezen materialen en een technologisch
vooruitstrevende fabricagemethode werd de prestatie van de riem aanzienlijk
verbeterd. Zo werd de riemstabiliteit verhoogd en het spanningsverlies verminderd.
• De speciale, dubbele versterkingslaag beschermt de bovenzijde van de riem
en verhoogt de flexibiliteit, zodat een lange en probleemloze levensduur
verzekerd is.
• De trekkoorden krimpen bij warmte, zodat de riem zich automatisch aanspant
op de aandrijving. Bij correcte montage en aanspanning wordt onderhoud overbodig.
• Het vezelversterkte rubbermengsel verbetert de flexibiliteit en de zijdelingse stabiliteit en
verhoogt tevens het overbrengingsvermogen.
• De vertanding is versterkt met zelfsmerende aramidevezels. Daardoor loopt de riem soepel
en vrijwel geruisloos in de schijven, draait hij zich niet om en springt niet van de aandrijving.
Vezelversterkt rubber is bovendien beter bestand tegen slijtage en vraagt dus minder onderhoud.
• De geslepen V-vorm garandeert een precieze bovenbreedte en exacte flankafmetingen,
waardoor de riem precies in de schijfgroeven past.

D.

EXTRA SERVICE BANDLOZE GELAAGDE V-RIEM

(Prod. type 8531-2)
Lange, stevige riem, uitermate geschikt voor aandrijvingen met lange asafstand.
Dankzij de flexibele, doch zeer stabiele constructie, weerstaat de riem
gemakkelijk aan schokken en trillingen, welke eigen zijn aan aandrijvingen met
lange asafstand uitgerust met grote riemschijven.
• Extra sterke, hittebestendige polyestertrekkoorden.
• De dwarskoordlagen ondersteunen het belaste riemgedeelte en verhogen de
zijdelingse stabiliteit.
• Speciaal rubbermengsel versterkt met vezels. Bestand tegen olie, hitte en slijtage.
• De Flex-Weave®-weefsellagen onderaan verhogen de flexibiliteit in de lengte,
de zijdelingse strakheid en de weerstand tegen barsten.

E.

EXTRA SERVICE OMMANTELDE V-RIEM

(Prod. types 8527 en 8569)
Ommantelde V-riem met optimale bescherming tegen veeleisende
werkomstandigheden.
• De holle zijflanken zorgen voor een optimaal contact met de schijf en
voor een uniforme riembelasting.
• De sterke “fl ex-bonded” trekkoorden werken als één onlosmakelijk en
stevig geheel.
• De soepele Flex-Weave®-ommanteling beschermt tegen vuil, grind en olie.
Statisch geleidend.
• Olie-, hitte- en slijtagebestendig rubbermengsel.
• Aanbevolen voor zwaar belaste V-riemaandrijvingen (klassiek profiel - 8527) of aandrijvingen
die onderhevig zijn aan zware schokbelasting waarbij bandloze gelaagde riemen
stabiliteitsproblemen vertonen (profiel voor zware aandrijvingen - 8569).
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F.

EXTRA SERVICE POWERBAND® V-RIEM
MET MEERVOUDIG OMMANTELD PROFIEL

(Prod. type 8582)
Deze riem vervangt originele meervoudige riemen op zwaar belaste
aandrijvingen. Hij bestaat uit twee of meer ommantelde V-riemen die met
elkaar verbonden zijn door een extra stevige rubberen band. Deze sterke band
controleert de afstand tussen de riemen onderling en voorkomt dat de riem
uit de schijfgroeven loopt. Dankzij zijn constructie is de PowerBand® uiterst
geschikt voor aandrijvingen die gevoelig zijn voor schokbelastingen en trillingen,
waar enkelvoudige riemen zich omkeren of uit de schijfgroeven springen.
• De Flex-Weave®-ommanteling zorgt voor een optimale bescherming tegen
veeleisende omstandigheden.
• De holle flanken garanderen een optimaal contact met de schijf en een uniforme belasting.
• Sterke “flex-bonded” trekkoorden.
• Olie-, hitte- en slijtagebestendig polychloropreenmengsel.

G.

EXTRA SERVICE POWERBAND® V-RIEM
MET MEERVOUDIG VORMVERTAND PROFIEL

(Prod. type 8541)
Bestaat uit twee of meer vormvertande V-riemen die met elkaar verbonden zijn
door een extra stevige rubberen band. Deze meervoudige riemconstructie is veel
stabieler dan twee afzonderlijke V-riemen. De vormvertande PowerBand® draait
niet om en springt niet uit de schijfgroeven.
• De sterke verbindingsband regelt de afstand tussen de riemen onderling en
zorgt voor een goede absorptie van schokken.
• De vormvertanding vermindert de buigspanning, vooral op
kleinediameterschijven, en verdeelt de warmte gelijkmatig.
• De unieke trekkoorden bieden extra kracht en flexibiliteit en zijn bestand tegen schokbelasting.
• Aanbevolen voor zwaar belaste automobielaandrijvingen die onderhevig zijn aan
zware trillingen.

H.

GATES’ INDUSTRIËLE V-RIEMEN

Kwaliteitsriemen zoals de bandloze vormvertande V-riemen Quad-Power® II en
Super HC® MN met smal profiel en Hi-Power® MN met klassiek profiel verzekeren
een uitstekende prestatie op zware industriële aandrijvingen.
Ze hebben thermisch actieve polyestertrekkoorden met hoge modulus die uiterst
bestand zijn tegen rek. Deze speerpunttechnologie biedt de voordelen die elke
eindgebruiker zoekt: minder onderhoud en meer kostenbesparingen.
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2. KOELSYSTEMEN
A.

GREEN STRIPE® RECHTE RADIATORSLANG

B.

KOELSYSTEMEN

(Prod. type 4168)
Deze stevige en soepele radiatorslang is ideaal voor algemeen gebruik op rechte
of licht gebogen verbindingen in zware bedrijfswagens.
• Dubbele nylonlaag voor meer buigzaamheid en stevigheid.
• Ze is bestand tegen koudwaterlekken dankzij de geavanceerde EPDMbinnenwand die zacht en buigzaam blijft, zelfs in de meest veeleisende
omstandigheden.
• Vermindert het verlies van water via de ommanteling en binnenwand van de
slang, wat bij siliconenslangen niet het geval is.
• Bestand tegen elektrochemische degradatie, de grootste oorzaak van
vroegtijdig falen van de slang.
• Omgevingstemperatuur van -40°C tot +135°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R1 type EC, klasse D, standaardwand.
• Verkrijgbaar in lengtes van 1 m; elke centimeter werden markeringen aangebracht
om de installatie te vergemakkelijken.
• Binnendiameters van 19 mm tot 114 mm.

EXTRA SERVICE RECHTE SILICONENSLANG

(Prod. type 4171)
Deze rechte siliconenslang functioneert optimaal als radiator-, kachel- of
transportslang voor koelmiddelen in een afgesloten of slecht geventileerde
omgeving. Ze is ongevoelig voor extreme temperaturen en is gemakkelijk
te snijden.
• Omwikkeld met meerdere lagen siliconen van uitstekende kwaliteit.
• Versterkt met een gebreide hittebestendige textiellaag.
• De extra dikke en veerkrachtige binnenwand biedt bescherming tegen
koudwaterlekken en verharding bij hitte.
• Bestand tegen weersinvloeden, ozon, koelmiddelen en smeerolie.
• Temperaturen van -40°C tot +176°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R1, klasse A, standaardwand.
• Binnendiameters van 13 mm tot 114 mm (lengtes van 1 m).
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C.

EXTRA SERVICE 90° GEBOGEN SILICONENSLANG

KOELSYSTEMEN

NIEUW!
NEW!

(Prod. type 4281)
Deze siliconenslang garandeert een optimaal rendement bij hoge temperaturen,
een lange levensduur en een beperkt onderhoud. Zij is gemaakt uit een zacht en
flexibel materiaal dat uiterst bestand is tegen blijvende vervorming onder druk.
Haar vorm is aangepast aan de radiatorsystemen die vaak worden gebruikt op de
huidige zware voertuigen.
• Omwikkeld met meerdere lagen siliconen van uitstekende kwaliteit.
• Versterkt met een gebreide drievoudige polyesterlaag bestand tegen
koelmiddelen en hitte.
• Extra dikke en veerkrachtige binnenwand biedt bescherming tegen koudwaterlekken
en verharding bij hitte.
• Omhulsel bestand tegen koelmiddelen, ozon, weersinvloeden, zonlicht en hitte.
• Temperaturen van -55°C tot +176°C.
• Beantwoordt aan de normen SAE 20R3 HT, klasse A, en SAE 20R4 HT, klasse A.
• Binnendiameters van 10 mm tot 75 mm.

D.

EXTRA SERVICE GEBOGEN SLANG

(Prod. type 4278)
Deze veelzijdige slang wordt gebruikt voor tal van zware toepassingen.
Ze is gemakkelijk op maat te snijden en eenvoudig te monteren.
Symmetrische 90° gebogen slangen worden veel gebruikt in vrachtwagens, bussen
en tractoren of andere industriële toepassingen.
• Gebreide aramideversterking.
• De extra dikke en veerkrachtige binnenwand biedt bescherming tegen
koudwaterlekken en verharding bij hitte.
• Bestand tegen hitte, koelmiddelen, ozon en weersinvloeden.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C, tijdelijk tot +110°C.
• Beantwoordt aan de normen SAE 20R4, klasse D2, en DIN 73411, klasse A.
• Binnendiameters van 10 mm tot 80 mm.

E.

EXTRA SERVICE VULCO-FLEX® RADIATORSLANG

(Prod. type 4284)
Vulco-Flex® is een flexibele radiatorslang met ingebouwde spiraalvormige
staaldraad. Deze radiatorslang evenaart de prestatie van voorgevormde slangen
en biedt dan ook een definitieve oplossing. Vulco-Flex® vervangt gebogen slangen
in de meest uiteenlopende maten en vormen. Samen met Gates’ rechte en gebogen
radiatorslangen, biedt deze flexibele kwaliteitsslang een maximale marktdekking.
• De ingebouwde spiraalvormige staaldraad maakt middelmatige krommingen
mogelijk zonder knikken of dichtknijpen.
• Versterking: weefsellaag uit polyester.
• Gemakkelijk te monteren. Na montage behoudt de slang de gewenste vorm
(dankzij de vulcanisatie onder invloed van de hoge bedrijfstemperatuur), zodat
er geen onnodige belasting is op de bevestigingspunten.
• Bestand tegen koelmiddelen, olie en ozon.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C.
• Beschikbaar in verschillende lengtes. Binnendiameters van 45 mm tot 76 mm.
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F.

EXTRA SERVICE GREEN STRIPE® SLANG
MET INGEBOUWDE STAALDRAAD

G.

KOELSYSTEMEN

(Prod. type 4685)
Praktische, buigzame en lange radiatorslang die tal van gebogen slangvormen
aankan. De ingebouwde staaldraadspiraal laat de slang in elke vereiste vorm
buigen, zonder noemenswaardige belasting op de radiator- en motorverbindingen.
• Versterking: weefsellaag bovenop staaldraadspiraal.
• Bestand tegen hitte, vet en olie.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R5, klasse C.
• Beschikbaar in lengtes van 1,52 m, afzonderlijk verpakt in karton.
• Binnendiameters van 25 mm tot 102 mm.

EXTRA SERVICE RECHTE SILICONENKACHELSLANG

(Prod. type 3231)
Buitengewoon duurzame en buigzame kachelslang voor zware voertuigen.
Uitstekend bestand tegen extreme temperaturen in afgesloten of slecht
geventileerde motorruimtes.
• Versterking: gebreide aramidelaag bestand tegen koelmiddelen en hitte.
• Bestand tegen koelmiddelen, ozon en weersinvloeden.
• Temperaturen van -55°C tot +204°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R3, klasse A.
• Verpakking: lengtes van 7,62 m (25 voet) per karton.
• Binnendiameters van 10 mm tot 25 mm.

H.

EXTRA SERVICE RECHTE KACHELSLANG

(Prod. type 4230)
Deze stevige kachelslang garandeert een lange, probleemloze levensduur en is
geschikt voor rechte verbindingen of verbindingen met een grote buigradius.
Rubber ommanteling met textielafdruk (ommanteld uitzicht).
• Gevlochten textielversterking.
• Bestand tegen koudwaterlekken, koelmiddelen, oliedruppels en ozon.
• Temperaturen van -40°C tot +110°C, tijdelijk tot +125°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 20R3, klasse D2.
• Beschikbaar in lengtes van 15 m in een karton.
• Binnendiameters van 12 mm tot 25 mm.
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I.

VERLOOPSTUKKEN TER VERKLEINING
VAN SLANGDIAMETERS

(Prod. type 7736)
Deze verloopstukken worden aanbevolen om de binnendiameter van grotere
slangen aan te passen indien een snelle vervanging nodig is. Ze passen in alle
bestaande Gates-slangen. Met een minimale voorraad wordt een maximale
marktdekking bereikt. Uitsluitend aanbevolen voor radiator- en luchtslangen.
• De hoogwaardige constructie uit rubber voorkomt lekken en verzekert een
maximale betrouwbaarheid.
• Verpakking: 5 stuks in een plastic zak.

J.

KOPPELINGEN VOOR KACHEL- EN RADIATORSLANGEN

(Prod. type 7315)
Deze koppelingen met kleine diameter worden aanbevolen om een lekvrije
verbinding van kachel- en radiatorslangen met gelijke of verschillende diameter te
realiseren. Met verloopstukken en rechte, elleboogvormige en T-koppelingen kan
nagenoeg elke configuratie geconstrueerd worden.
De koppelingen voor kachel- en radiatorslangen zijn eveneens beschikbaar in een
praktische kit: een stevige plastic koffer met 36 koppelingen.
• Vervaardigd uit 100% nylon, verstevigd met glasvezel.
• Het antirotatiesysteem voorkomt dat de slang van de koppeling draait.
• De unieke constructie met opstaande rand garandeert een lekvrije verbinding.
• Bestand tegen extreme temperaturen van -65°C tot +250°C en chemische koelmiddelen,
benzine, diesel, olie en LPG.
• Maximale werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm2).
• Buitendiameters (= binnendiameters van de slang) van 6 mm tot 25 mm.
• Verpakking: 5 stuks in een plastic zak.
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3. BRANDSTOFSYSTEMEN
FLEXIBELE VULSLANG VOOR BRANDSTOF
BRANDSTOFSYSTEMEN

A.

(Prod. type 4663)
Buigzame slang voor verbinding van de vulopening en de brandstoftank.
Ook geschikt voor reservebenzinetanks in recreatievoertuigen.
• Geschikt voor de meeste gecommercialiseerde brandstoffen dankzij de nitril
binnenwand. Vooral bestand tegen benzine, loodvrije benzine en diesel.
• De geribde slangmantel is versterkt met gespiraliseerde staaldraad.
• Gemakkelijk te snijden met mes en draadschaar.
• Temperaturen van -40°C tot +100°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 30R5.
• Verpakking: lengtes van 0,91 m (3 voet) in een kartonnen doos.
• Binnendiameters van 38 mm tot 63 mm.

B.

BRANDSTOFSLANG

(Prod. type 3225)
Universele slang met kleine diameter, speciaal ontworpen als brandstofleiding
(benzine, loodvrije benzine, diesel). Aanbevolen voor gebruik met slangklemmen
in alle brandstofsystemen, met inbegrip van lagedrukinjectiesystemen.
Niet geschikt voor gebruik in de benzinetank, zuur gas, LPG en
biodiesel. Niet ontworpen ter vervanging van geassembleerde slangen op
brandstofinjectiemotoren.
• De ommanteling is bestand tegen hitte, olie, ozon en weersinvloeden.
• De binnenwand is bestand tegen hitte en olie en de constructie is aangepast
aan gewijzigde brandstofmengsels.
• Spiraalvormige textielversterking.
• Maximale werkdruk tot 1 MPa (10 kg/cm2).
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +125°C.
• Beantwoordt aan de normen SAE J30R7, ISO 4639-2 en DIN 73379 (behalve voor
de toleranties).
• Verpakking: binnendiameter tot 8 mm: 15 m op een haspel; binnendiameter van 10 mm: 10 m
op een haspel; binnendiameter van 10 mm en 12 mm: 15 m in een karton.
• Binnendiameters van 3,2 mm tot 12 mm.

C.

BRANDSTOFSLANG MET GERINGE DOORLAATBAARHEID

(Prod. type 4219)
Een kwaliteitsslang die voldoet aan de recentste milieunormen en -vereisten.
Aanbevolen voor gebruik met slangklemmen in brandstofsystemen.
Niet geschikt voor gebruik in de benzinetank en LPG. Niet ontworpen ter
vervanging van geassembleerde slangen op brandstofinjectiemotoren.
• De binnenwandbekleding uit fluorelastomeer is bestand tegen doordringing van
alcohol en zuur gas.
• De binnenwand biedt weerstand tegen hitte, zuur gas en brandstoffen
(benzine, loodvrije benzine, alcoholhoudende benzine, diesel en biodiesel).
• De ommanteling is hitte-, ozon- en slijtagebestendig.
• Versterkt met een gevlochten polyesterlaag.
• Maximale werkdruk tot 1,2 MPa (12 kg/cm2).
• Omgevingstemperatuur van -35°C tot +150°C.
• Beantwoordt aan de norm SAE 30R9.
• Beschikbaar in lengtes van 7,62 m of 3,048 m.
• Binnendiameters van 6 mm tot 10 mm.
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D.

TANKDOPPEN

(Prod. type 7410)
Gates’ tankdoppen zijn opgebouwd uit een bijzonder duurzaam thermoplastisch
mengsel dat een perfecte dichting verzekert en verspillingen en lekken vermijdt.
Gates’ standaardgamma tankdoppen omvat doppen met en zonder slot.
De tankdoppen met slot verzekeren een perfecte dichting en maken geknoei met uw
brandstoftank onmogelijk. Alle tankdoppen zijn gemakkelijk te installeren.
Aan de binnenkant zijn de doppen ofwel geventileerd ofwel niet-geventileerd.
Een niet-geventileerde tankdop is aanbevolen wanneer uw brandstoftank
geventileerd wordt langs de vulhals, terwijl een geventileerde tankdop uitgerust is
met een speciaal luchtventiel zodat hij gebruikt kan worden voor niet-geventileerde brandstoftanken.
Gates biedt eveneens een speciale ecologische dop die luchtvervuiling helpt verminderen.
De dop is voorzien van een ventilatieventiel dat verdamping van schadelijke benzinegassen vermijdt
en conform is aan de EEG-richtlijn nr. 70/221. Bij ongeval verhindert de veiligheidsklep dat er
brandstof uit de tank lekt.
Meer informatie over de afmetingen en toepassingen van Gates-tankdoppen vindt u in de
Tankdoppencatalogus E/70328.

E.

KOPPELINGEN VOOR BRANDSTOFSLANGEN

(Prod. type 7315)
Deze koppelingen zijn geschikt voor slangen met kleine diameter en verzekeren
een lekvrije verbinding tussen slangen met gelijke of verschillende binnendiameter.
Met verloopstukken en rechte, elleboogvormige, Y- en T-koppelingen kan
nagenoeg elke configuratie geconstrueerd worden.
Gates biedt eveneens een praktische kit met koppelingen voor brandstof- en
onderdrukslangen: een volledig assortiment van 36 koppelingen in een handig
plastic koffertje.
• De unieke constructie met opstaande rand garandeert een lekvrije verbinding.
• Voor slangen met binnendiameter van 2 mm tot 12 mm.
• Nylon versterkt met glasvezel en bestand tegen extreme temperaturen van -65°C tot +250°C
en chemische koelmiddelen, benzine, diesel, olie en LPG.
• Maximale werkdruk tot 2 MPa (20 kg/cm2).

F.

BRANDSTOFINJECTIEKLEMMEN

Brandstofinjectieklemmen zijn verzinkt koolstofstalen klemmen die de uniforme
dichtingsdruk leveren die vereist is op de brandstofinjectieslang. De banden
vertonen geen insnijdingen en hebben een afgeronde rand. Het speciale ontwerp
van de klemmen omvat een moer en een bout om de klemmen aan te spannen.
• Schroef: zeshoekige schroefkop van 6 mm (=1/4”) breed.
Verzinkt, helder gechromatiseerd koolstofstaal.
• Band: 10 mm (=3/8”) breed. Verzinkt, helder gechromatiseerd koolstofstaal.
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4. LUCHTSYSTEMEN
A.

FLEXIBELE LUCHTINLAATSLANG VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

B.

LUCHTSYSTEMEN

(Prod. type 4663)
Extra sterke, buigzame slang voor de verbinding van luchtfilter met motor.
•
Versterking: extra dikke weefsellaag rond dubbele ingebouwde staaldraad.
•
De buitenwand is bestand tegen hitte, olie en afschuring.
•
De binnenwand is bestand tegen hitte en olie.
•
Eenvoudig op maat te snijden met mes en draadschaar.
•
Temperaturen van -40°C tot +125°C.
•
Verpakking: lengtes van 3,048 m (10 voet) per karton.
•
Binnendiameters van 102 mm tot 140 mm.

FLEXIBELE LUCHTINLAATSLANG

(Prod. type 4663)
Buitengewoon flexibele slang voor de verbinding van de luchtfilter met de motor
of voor ontdooiings-, lucht- of verwarmingsleidingen.
•
Versterking: weefsellaag en dubbele staaldraad.
•
De binnenwand is bestand tegen hitte en olie.
•
Eenvoudig op maat te snijden met mes en draadschaar.
•
Temperaturen van -40°C tot +100°C.
•
Verpakking: lengtes van 3,048 m (10 voet) per karton.
•
Binnendiameters van 16 mm tot 92 mm.

C.

VOORGEVORMDE LUCHTINLAATSLANG

(Prod. types 3177, 4275, 4663, 7736)
Rechte, gebogen of gebochelde slang die de luchtfilter met de motor verbindt of
andere verbindingen realiseert. Verkrijgbaar op aanvraag in vernoemde configuraties.
•
Bestand tegen hitte en olie.
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