ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA FLUID POWER

ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

GATES: MIEJSCE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

Każdego dnia konstruktorzy, serwisanci, producenci urządzeń i ich klienci na całym
świecie polegają na firmie Gates i jej wysokiej jakości produktach hydraulicznych,
by spełnić swoje potrzeby w zakresie układów hydraulicznych, od których oczekują
płynnego, bezpiecznego i niezawodnego działania. Dzięki zintegrowanej koncepcji
systemowej Gates wszystkie nasze produkty hydrauliczne harmonijnie
ze sobą współpracują.
Jako lider w dziedzinie produkcji przewodów elastycznych zwiększyliśmy
nasz potencjał w zakresie technologii wytwarzania rur i kompleksowych
systemów hydraulicznych:
›› Rury sztywne z armaturą
›› Zginanie i spawanie rur przy pomocy robotów przemysłowych
›› Zintegrowane połączenia węży i rur
›› Złącza rurowe, formowanie końcówek i łączniki redukcyjne
›› VEVA (Value Engineering Value Analysis) i usługi
A przed nami jeszcze wiele innych okazji!
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Nowoczesna technologia w naszych zakładach produkcyjnych i ośrodkach montażowych
pozwala nam wspierać producentów oryginalnych części na całym świecie w zapewnianiu
terminowych i dostosowanych do potrzeb rozwiązań w celu realizacji ich napiętych
harmonogramów, dostaw i spełnianiu wysokich oczekiwań. Klientom na rynku części
zamiennych dostarczamy urządzenia do produkcji wyrobów jakości fabrycznej w ich
własnych zakładach, które pozwalają również pełnić rolę lokalnego dystrybutora
dysponującego odpowiednim rozwiązaniem każdej awarii.
Wszystkie rury, złącza rurowe, węże i łączniki redukcyjne firmy
Gates są projektowane i wytwarzane w sposób zapewniający
kompleksowe i niezawodne rozwiązania w szerokim
zakresie zastosowań z udziałem ciężkiego sprzętu.

Gates pomaga oszczędzać
czas, miejsce i pieniądze,
ale nie kosztem jakości
i bezpieczeństwa
Ale nie poprzestajemy na tym. W oparciu
o nasze szerokie doświadczenie w dziedzinie
hydrauliki, konstrukcji przewodów elastycznych
i szczelnych złączy w ciągu ostatnich dziesięcioleci
poszerzyliśmy naszą wiedzę o produktach i rynku na
inne zastosowania i systemy i dzięki temu możemy
teraz zaoferować wysoką jakość Gates także
w dziedzinie przewodów silnikowych, przewodów
przemysłowych i urządzeń rafineryjnych.
W niniejszym katalogu można znaleźć szczegóły
dotyczące kompletnej oferty oraz praktyczne
porady jak:
1 Znaleźć idealne rozwiązanie
2 Mieć spokojną głowę
3 Oszczędzić pieniądze, czas i wysiłek
4 Zadbać o przyszłość
W podejściu Gates zawsze chodzi o Ciebie:
udzielamy pomocy w zakresie ograniczenia
kosztów, skrócenia czasu przestojów
i związanych z nimi strat produkcji, zapewnienia
łatwości użytkowania oraz przyspieszenia
realizacji prac instalacyjnych, konserwacyjnych
i naprawczych — dlatego ludzie wybierają
produkty Gates.
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LEPSZA WYDAJNOŚĆ PRACY DZIĘKI WYKORZYSTANIU
KONCEPCJI SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH FIRMY GATES
ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

Maszyny Gates do samodzielnej
produkcji zapewniają
oszczędność czasu i wysiłku
Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej pracy w zespole, którego wszystkie elementy
muszą współpracować ze sobą bez żadnych problemów. Tak samo dobrze współpracują
ze sobą nasze przewody elastyczne i złącza, co ułatwia szybkie tworzenie wysokiej
jakości układów hydraulicznych dla stosowanych przez Ciebie urządzeń.
Możliwość łatwego łączenia ze sobą poszczególnych elementów została zapewniona właśnie dzięki
wykorzystaniu koncepcji systemów zintegrowanych firmy Gates. Wszystkie nasze produkty hydrauliczne
są specjalnie projektowane, testowane i zatwierdzane razem po to, by tworzyć sprawdzone połączenia,
których jakość przewyższa wszelkie międzynarodowe normy.
Ta wyjątkowa strategia Gates zapewnia pełną zgodność z europejską dyrektywą ws. maszyn i jest jednym
z powodów, dla których firma Gates jest uznana jako najbardziej godnego zaufania światowego producenta
hydraulicznych przewodów elastycznych. To dlatego Gates jest dostawcą najlepszych rozwiązań w dziedzinie
układów hydraulicznych.
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ZINTEGROWANA KONCEPCJA SYSTEMOWA GATES —
JAK DZIAŁA I CO OFERUJE TOBIE?

Produkty najwyższej jakości, wykonane z uwzględnieniem
najbardziej rygorystycznych tolerancji

+
+
=

Nasze przewody elastyczne i złącza nie tylko charakteryzują
się szeregiem nowoczesnych cech, ale są także wytwarzane
z uwzględnieniem rygorystycznych tolerancji, co gwarantuje
ich bezpieczne, prawidłowe i długotrwałe działanie zgodnie
z najwyższymi normami.
Krótsze przestoje.

Zaawansowane maszyny do samodzielnego montażu
i matryce podlegające rygorystycznym kontrolom
Nasze maszyny do samodzielnego montażu zapewniają szybkość
i łatwość opracowania dowolnych kombinacji przewodów
elastycznych oraz złączek. Szczęki Gates posiadają specyficzny
profil, zapewniający praktycznie doskonały cylindryczny kształt
i trwałe pofałdowanie. Testujemy i zatwierdzamy je w naszych
zakładach więc możesz być pewien, że w Twoim warsztacie
produkcyjnym będą całkowicie niezawodne.
Większa efektywność w Twoim zakładzie.

Optymalne dane dotyczące zacisku na podstawie
szczegółowych testów
Wszystkie elementy zaciskane Gates, są dostarczane wraz
z zatwierdzonym zestawem danych konfiguracyjnych,
umożliwiającym idealne połączenie przewodów elastycznych
wraz ze złączami. Nie jest więc już konieczne przeprowadzanie
czasochłonnych testów, aby określić najlepszą konfigurację metodą
prób i błędów. Można nawet zarejestrować się na specjalnym
portalu, aby otrzymywać aktualne dane o najnowszych zmianach
przez e-mail lub internet.
Łatwe ustawianie elementów zaciskanych.

Fabryczna jakość przekraczająca wszystkie wymogi
obowiązujących norm międzynarodowych
Wszystkie powyższe czynniki przyczyniają się do zapewnienia
najwyższych parametrów jakości i wydajności, z których znana
jest firma Gates. Kiedy przewody elastyczne i złącza zaciskane
są zgodnie z wymogami systemu zintegrowanego Gates, powstają
zestawy jakości fabrycznej, w pełni zgodne z dyrektywami
europejskimi i przepisami, przekraczające wszelkie
międzynarodowe normy. Przewody zawierające węże Gates
z oplotem krzyżowym oraz złącza MegaCrimp® zostały
zaprojektowane tak, aby ich wytrzymałość 3-krotnie przekraczała
międzynarodowe standardy. Przewody zawierające węże Gates
z oplotem spiralnym i złącza GlobalSpiral™ są zaprojektowane
zapewniając trwałość przekraczającą milion cykli impulsowych.
Zaufaj wyjątkowej jakości i niezawodności Gates.
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GATES: DOSKONAŁOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ W STANDARDZIE
ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

Niezależnie, czy potrzebujesz pojedynczych komponentów, czy też kompletnych zespołów,
wszystkie dostępne opcje produktów Gates zapewniają liczne korzyści:
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TRWAŁE PRZEWODY ELASTYCZNE —
NAJLEPSZY WYBÓR PRZY TRUDNYCH WARUNKACH
Przewody elastyczne Gates Global stanowią najlepszy wybór do najtrudniejszych
płynów i najbardziej wymagających warunków otoczenia. Przewód wewnętrzny
wykonany w całości z nitrylu zapewnia odporność na działanie nawet najbardziej
agresywnych olejów. Na zewnątrz, odpowiednio wytrzymałe wykonanie przewodu
zapewnia niezrównaną odporność na zarysowania. Do wykorzystania w skrajnych
warunkach pracy przeznaczone są powłoki zewnętrzne XtraTuff™ lub MegaTuff™,
zwiększające odporności na ścieranie o 25 razy, a nawet 300 razy.

ŁATWY WYBÓR I MONTAŻ
Poprawne osadzenie węża w złączu Gates jest tak przygotowane by można było to
zrobić ręcznie bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie nasze przewody
elastyczne i złącza są zawsze projektowane razem — dzięki temu doskonale do
siebie pasują. Złącza Gates MegaCrimp® i węże z oplotem drucianym/tekstylnym
zostały zaprojektowane w taki sposób, że jeden typ załącza pasuje do wszystkich
produktów należących do danej gamy asortymentowej. Nasze przewody elastyczne
i złącza są oznaczone logicznymi numerami części, co pozwala na łatwą
i szybka identyfikację.

ŁATWE PROWADZENIE PRZEWODÓW DZIĘKI BARDZIEJ
KOMPAKTOWYM ZESTAWOM
Węże Gates Global stanowią doskonały wybór do zastosowań w miejscach
o ograniczonej przestrzeni, wymagających częstych zakrętów, ponieważ zapewniają
najwyższe parametry wydajnościowe w przypadku ostrych promieni skrętu i zostały
wykonane w taki sposób, aby do ich wygięcia potrzebna była jak najmniejsza siła.

WĘŻE DO WYSOKICH I NISKICH TEMPERATUR — TRWAŁOŚĆ
I ELASTYCZNOŚĆ NAWET PRZY EKSTREMALNYCH TEMPERATURACH
150°

Program Gates PolarFlex® wykorzystuje zaawansowane technologie mieszania
składników do produkcji rurek wewnętrznych węży i przenosi zalety serii produktów
MegaSys® i G2 do warunków arktycznych, zapewniając w ten sposób dłuższy czas
eksploatacji, lepszą wytrzymałość na przetarcia i elastyczność przy bardzo
niskiej temperaturze.
Aby sprostać wymaganiom współczesnych kompaktowych silników, firma Gates
skonstruowała serię przewodów, które znakomicie sprawdzają się w warunkach
bardzo wysokiej temperatury, zachowując przy tym elastyczność, wydajność
i trwałość.
Przewody elastyczne do pracy w wysokiej i niskiej temperaturze zostały
zatwierdzone w połączeniu ze złączami Gates MegaCrimp® i GlobalSpiral.
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GATES: DOSKONAŁOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ W STANDARDZIE
ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

KRÓTSZY CZAS PRZESTOJU DZIĘKI NIEWYMAGAJĄCYM SMAROWANIA
MASZYNOM DO SAMODZIELNEJ PRODUKCJI PRZEWODÓW
Obniż koszty konserwacji dzięki niewymagającym smarowania maszynom do
samodzielnej produkcji przewodów. Nasze prasy są wyposażone w jedyny w swoim
rodzaju system samosmarujących łożysk ślizgowych, zapobiegających tarciu metalu
o metal pomiędzy matrycami a głowicą elementu zaciskowego i zapewniających
zmniejszenie tarcia o 20%. Oznacza to, że Twoje miejsce pracy jest czystsze,
co przekłada się na skrócenie czasu przestojów i sprawia, że całkowite koszty
eksploatacyjne elementów zaciskowych Gates są naprawdę rekordowo niskie.

TRWALSZE, CZYSTSZE PRZEWODY BEZ WYCIEKÓW
Nasze rozwiązania w zakresie połączeń wąż/złącze nie są skórowane,
co gwarantuje, że przewód nie może być zanieczyszczony przez odpad powstający
w procesie skórowania. Dodatkową zaletą tak wykonanych przewodów jest to,
że charakteryzują się również większą odpornością na działanie wilgoci, co
zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. Najbezpieczniejsze i wolne od wycieków
przewody, ponieważ zaawansowany profil zębów w złączu MegaCrimp® zapewnia
idealne „zagryzanie się” na oplocie bez ściskania jego osłony zewnętrznej.
Ponadto, opatentowane rewolucyjne wkładki MegaCrimp® C zapewniają, że za
pośrednictwem systemu równomiernego rozkładu sił w zacisku cylindrycznym
stosowana jest precyzyjnie określona i niezbędna siła. Rozwiązanie to zapewnia
większą równomierność przepływu, zwiększoną odporność na działanie ciśnienia
i temperatury oraz przedłużenie trwałości przewodu.

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE WYKRACZAJĄCE POZA WSZELKIE
OBOWIĄZUJĄCE MIĘDZYNARODOWE NORMY
Przewody zawierające węże Gates z oplotem krzyżowym oraz złącza MegaCrimp®
zostały zaprojektowane tak, aby ich wytrzymałość 3-krotnie przekraczała
międzynarodowe standardy. Przewody zawierające węże Gates Global z oplotem
spiralnym i złącza GlobalSpiral są zaprojektowane w sposób zapewniający trwałość
przekraczającą milion cykli impulsowych. Wszystkie powyższe czynniki oznaczają,
że otrzymasz niezawodność jako standard.

Rozwiązania
Gates zapewniają
niezawodną pracę
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DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO — INFORMACJA SPECJALNA
Gates stara się chronić środowisko naturalne na różne sposoby:
›› Z
 achęcamy do stosowania alternatywnych smarów, takich jak oleje syntetyczne
i biodegradowalne, do naszych węży wyposażonych w wewnętrzne rurki nitrylowe
›› N
 iewymagające smarowania maszyny do samodzielnej produkcji zapewniają
większą czystość otoczenia roboczego
›› B
 rak skórowania Wąż/Złącze pomaga wyeliminować ryzyko
zanieczyszczenia układu
›› Szczelne okucie Leak-free wyklucza ryzyko zanieczyszczenia środowiska
›› N
 asza nowa generacja przewodów do paliw o niskim poziomie przenikania,
umożliwiające ograniczenie przenikania oparów i strat paliw
›› N
 owo opracowane opatentowane przewody do transportu ciśnieniowego,
zasysania i odprowadzania zużytego oleju napędowego obsługują systemy SCR
›› Wszystkie nasze produkty są zgodne z dyrektywami REACH/RoHs/WEEE
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BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO — PRODUKTY
GATES POMAGAJĄ JE ZAPEWNIĆ
ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

Stosując urządzenia hydrauliczne, należy zdawać sobie sprawę z potencjalnego
niebezpieczeństwa, jakie się z tym wiąże, i nigdy nie lekceważyć mocy ukrytej
w przewodzie hydraulicznym pod ciśnieniem. Korzystanie z najlepszych na świecie
przewodów elastycznych i złączy nie wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo
zespołu przewodów. Nieprawidłowy montaż, zła instalacja lub niewłaściwa metoda
przechowywania mogą negatywnie wpłynąć na sprawność, a nawet bezpieczeństwo.

PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WYPOSAŻENIA
HYDRAULICZNEGO GATES: POMYŚL O BEZPIECZEŃSTWIE!
Naszym podstawowym priorytetem jest bezpieczeństwo Twoje i Twojego miejsca pracy, Twojego klienta
i środowiska. Właśnie dlatego oferujemy naszym klientom Program Zapewnienia Bezpieczeństwa
Wyposażenia Hydraulicznego Gates, w ramach którego organizowane są seminaria dotyczące
bezpieczeństwa oraz konserwacji zapobiegawczej.
Program został opracowany przez doświadczonych inżynierów firmy Gates i jest przeprowadzany przez
certyfikowanych szkoleniowców. Możemy dostosować nasze seminaria do Twoich potrzeb, ale większość
z nich dotyczy następujących tematów:
›› W jaki sposób pracować bezpiecznie i ograniczać zagrożenia dla osób oraz środowiska
›› Cały proces bezpieczeństwa: magazynowanie, wybór, instalacja oraz kontrola
›› W jaki sposób unikać zagrożeń dla wyposażenia oraz osób i omówią zagadnienia dotyczące odpowiedzialności
›› Fachowe informacje na temat bezpieczeństwa przewodów hydraulicznych
W seminarium mogą brać udział osoby z różnych branż, z różnym bagażem doświadczeń i poziomem wiedzy
na temat układów hydraulicznych. Zarezerwuj miejsce na seminarium za pośrednictwem autoryzowanego
partnera lub dystrybutora Gates.
Szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej www.safehydraulicseurope.com oraz
w kieszonkowym.

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI, ABY SPRAWDZIĆ TWOJĄ WIEDZĘ…CZY WIESZ, ŻE:
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I E GAĆ,
›› Oznakowanie przewodów określające dokładny dzień i rok ich produkcji
POB
ZA
A
jest obowiązkowe (ISO 4413/2010)?
Z
›› Okres eksploatacyjny zespołów przewodów jest ograniczony?
›› Gwałtowny wyciek cieczy pod ciśnieniem może być przyczyną
poważnych obrażeń, a nawet śmierci?
›› Osoba, zakuwająca wąż może być uznana za odpowiedzialną i ponosić
konsekwencje wynikłe z uszkodzenia przewodów (2006/42/WE —
ISO 4413:2010)?
›› Nie wolno łączyć ze sobą i wykorzystywać wspólnie komponentów
pochodzących z różnych źródeł, które nie zostały zatwierdzone
i przetestowane (2006/42/WE — ISO 4413/2010)?
›› Przeprowadzanie napraw przewodów jest zabronione obowiązującymi przepisami prawa
(2006/42/WE — ISO 4413:2010)?

NALEŻY ZAWSZE ZNAĆ WSZYSTKIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY
I NORMY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W przypadku Europy, dyrektywą określającą zasady obowiązujące w przypadku przewodów elastycznych
i urządzeń jest Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Ustanawia ona nadrzędne ramy prawne w zakresie
harmonizacji najważniejszych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących
w odniesieniu do maszyn na poziomie całej Unii Europejskiej.
Niemniej jednak, w ujęciu praktycznym najlepszym sposobem zapewniania zgodności z postanowieniami
Dyrektywy jest przestrzeganie wymogów Ujednoliconych Norm Europejskich. Normy te stanowią narzędzia
umożliwiające producentom i użytkownikom zapewnienie zgodności z wymogami Dyrektywy poprzez
praktyczne zalecenia ułatwiające przestrzeganie obowiązujących przepisów. Dwie najważniejsze normy
dotyczące wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w odniesieniu do zespołów przewodów hydraulicznych
są następujące:
›› ISO EN 12100:2010 („Bezpieczeństwo maszyn: Pojęcia ogólne i zasady projektowania”)
›› ISO 4413:2010 („Wymogi bezpieczeństwa dotyczące systemów transmisji płynów i ich
komponentów — Hydraulika”)
Wszystkie wykorzystywane wspólnie elementy przewodów elastycznych, złączek, maszyn do samodzielnej
produkcji i zacisków wchodzących w skład Zintegrowanych Systemów firmy Gates spełniają wszelkie
obowiązujące wymogi europejskiej Dyrektywy Maszynowej.

Dla firmy Gates bezpieczeństwo stanowi
najwyższy priorytet i nieodzowny element
wszystkich naszych prac
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OCHRONA ZDROWIA — ZOBOWIĄZANIE FIRMY
GATES WOBEC KAŻDEGO KLIENTA
ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

Firma Gates ściśle przestrzega wszystkich przepisów
obowiązujących w dziedzinie wykorzystywania produktów
chemicznych w procesach produkcyjnych oraz ich obecności
w produktach gotowych. W tym rozdziale omówione zostały
nasze zobowiązania w zakresie zapewnienia przestrzegania
wszystkich przepisów dotyczących ochrony ludzkiego
zdrowia oraz środowiska.
REACH
Pierwsze z tych przepisów to REACH — przepisy Unii Europejskiej
[Przepisy (WE) nr 1907/2006] dotyczące produktów chemicznych
i bezpieczeństwa ich użytkowania. Regulują one wszystkie aspekty
dotyczące rejestracji, oceny i autoryzacji produktów chemicznych,
a ich celem jest zwiększenie poziomu ochrony ludzkiego zdrowia
oraz środowiska.
W celu prowadzenia czynności kontrolnych dotyczących wykorzystywania
produktów chemicznych oraz ich możliwych efektów niebezpiecznych,
Komisja Europejska utworzyła Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).
Wszystkie substancje obecne w produktach należących do naszego
portfela muszą być odpowiednio zarejestrowane w centralnej bazie
danych ECHA. Będziemy informować użytkowników o jakichkolwiek
modyfikacjach naszych produktów wynikających z obowiązujących
przepisów REACH w odniesieniu do konkretnych przypadków.
Ponadto, jeżeli chodzi o postanowienia Artykułu 33 przepisów REACH,
chcielibyśmy poinformować, że:
Wszystkie przedstawione w niniejszym katalogu produkty firmy Gates,
nie zawierają jakichkolwiek substancji SVHC (Substancje wzbudzające
szczególnie duże obawy).
Nasza firma kontynuuje realizację strategii polegającej na wykluczeniu
z naszych produktów jakichkolwiek substancji SVHC (Substancje
wzbudzające szczególnie duże obawy). Na naszej witrynie
internetowej dostępna jest najbardziej aktualna wersja naszej
listy zgodności REACH wraz z informacjami dotyczącymi statusu:
www.Gates.com/europe/fpreach
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PRZEPISY ROHS I WEEE
Poza zawiadomieniem dotyczącym zwiększenia poziomu widoczności i identyfikowalności niebezpiecznych
produktów chemicznych w produktach gotowych, Wspólnota Europejska opracowała również listę
zabronionych substancji i materiałów chemicznych. Jej przedmiotem jest wprowadzenie zakazu
wykorzystywania specyficznych substancji lub składników niepożądanych, które mogą wchodzić w skład
produktów firmy i w odniesieniu do których po zakończeniu okresu eksploatacyjnego muszą być
przestrzegane szczegółowe przepisy dotyczące utylizacji. Firma Gates ściśle przestrzega wszystkich
obowiązujących przepisów i wymogów.
Europejskie przepisy obejmują również zakaz wykorzystywania lub ograniczenia obecności tych składników
i produktach/materiałach chemicznych wykorzystywanych podczas produkcji. Substancje te i ich
maksymalne dopuszczalne stężenia wymieniono w załączniku II dyrektywy 2011/65/EU.
Dla Państwa informacji, poniżej zamieściliśmy informacje dotyczące wartości maksymalnego stężenia
substancji chemicznych o wykorzystaniu ograniczonym, w materiałach jednolitych wg proporcji wagi:

Ołów (Pb): ≤ 0,1%

Rtęć (Hg): ≤ 0,1%

Kadm (Cd): ≤ 0,01%

Chrom sześciowartościowy: ≤ 0,1%
Bifenyle polibromowane (PBB) — środek zmniejszający palność: ≤ 0,1%
Eter fenylowy polibromowany (PBDE) — środek zmniejszający palność: ≤ 0,1%

Aby pomóc naszym klientom w spełnieniu obowiązujących wymogów Dyrektywy, firma Gates oświadcza, że:
1. n
 ie wykorzystuje w sposób świadomy i umyślny jakichkolwiek substancji wymienionych na liście
w wytwarzanych przez nią produktach.
2. w
 oparciu o oświadczenia podpisane przez jej dostawców, firma Gates przeprowadza kontrolę mającą
na celu zapewnienie, że wspólne wykorzystanie chemikaliów/surowców w ramach prowadzonej produkcji
nie spowoduje obecności w jakimkolwiek produkcie Gates żadnych substancji
wymienionych na liście w ilościach przekraczających dozwolone wartości określone
przepisami wyżej wymienionej Dyrektywy.

DODD - FRANK WALL STREET REFORM AND CONSUMER
PROTECTION ACT TYTUŁ XV, CZĘŚĆ 1502
Na podstawie formalnej analizy produktu stwierdzono, że zasada SEC Conflict
Minerals nie odnosi się do firmy Gates, ponieważ do funkcjonowania lub
wytwarzania wyrobów produkowanych bądź zamawianych przez Gates nie
wykorzystuje się tantalu, wolframu, cyny ani złota. Oceniając stosowane
zasady zakupu, proces doboru dostawców oraz informacje otrzymane
od naszych najważniejszych dostawców, nic nie wskazuje na to,
że produkty Gates zawierają minerały pozyskane z kopalni lub
hut z objętego konfliktem terenu Demokratycznej
Republiki Konga.
Aby zapewnić bieżącą zgodność z przepisami,
Gates wdrożył wewnętrzne programy
zarządzania, które są zgodne z wymogami
SEC i wytycznymi OECD w zakresie należytej
staranności w zakresie odpowiedzialnych
łańcuchów dostaw minerałów z obszarów
dotkniętych konfliktami oraz obszarów
wysokiego ryzyka.
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SILNY GLOBALNY PARTNER …
ALE ZAWSZE BLISKO CIEBIE
ŚWIAT PRODUKTÓW GATES

Od skromnych początków w roku 1911 nasza firma systematycznie się rozwijała
i przekształcała w największego światowego producenta oryginalnego wyposażenia oraz
części zamiennych dla rynku przemysłowego, rolniczego i samochodowego w zakresie
pasów, hydraulicznych przewodów elastycznych i produktów hydraulicznych wraz
z akcesoriami.
Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych rynkach: obecnie nasza
firma prowadzi swoją działalność produkcyjną w krajach Europy, Ameryki
Północnej, Azji, Australii, Ameryki Południowej i Środkowego Wschodu.
Wykorzystujemy tę globalną obecność, aby zapewnić naszym klientom
jedyne w swoim rodzaju połączenie produktów, usług i świadczeń pomocy
technicznej, za pośrednictwem rozległej sieci dystrybutorów działających
w skali lokalnej.
Kupując produkty Gates, otrzymujesz najwyższą wartość za daną cenę.
Połączenie najwyższej jakości usług projektowych z najwyższej klasy
wykonawstwem zapewnia naszym klientom możliwość optymalnego
wykorzystania produktów i komponentów Gates podczas całego okresu
eksploatacyjnego oraz uzyskanie najwyższego zwrotu z przeprowadzonych
inwestycji. Częścią tej obsługi jest udostępnianie właściwych informacji
we właściwym czasie, szybko i dokładnie. Dzięki obecności Gates w sieci
wszystkie potrzebne informacje masz w zasięgu ręki.
Oficjalna strona internetowa Gates proponuje rozwiązania konkretnych
problemów, a te wynikają często ze specyfiki danej branży lub rynku.
W związku z tym podzieliliśmy naszą stronę na 5 kategorii branżowych,
by ułatwić korzystanie z niej naszym klientom:
›› Energetyka, poszukiwania złóż i wydobycie
›› Infrastruktura i rolnictwo
›› Transport
›› Motoryzacja
›› Przetwarzanie i produkty specjalistyczne

Dzięki Gates korzystasz
z siły i umiejętności producenta
prowadzącego działalność w skali
ogólnoświatowej w połączeniu
z rozległą siecią dystrybucyjną,
wsparciem w skali lokalnej
i przydatnymi narzędziami
internetowymi. To naprawdę
doskonałe połączenie we
wszystkich aspektach!
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Odwiedzający, którzy wolą przeszukiwać
rozwiązania Gates w sposób tradycyjny
wg linii produktów mogą to zrobić
klikając ’Products & Services’. Odwiedź
www.Gates.com/europe i zbadaj
nasze zasoby!
Inną wygodną usługa internetową
jest portal e-handlowy Gates:
www.Gates-online.com. Zarejestrowani
dystrybutorzy mogą znaleźć to
najświeższe informacje, sprawdzić
dostępność w czasie rzeczywistym
i śledzić losy zamówienia 24 godz.
na dobę.

Fluid Power
›› Ghent: centrum dystrybucji
›› Moskwa: centrum dystrybucji
›› Erembodegem: europejska centrala Gates
›› Karvina: produkcja złączy
›› Karvina: produkcja przewodów elastycznych z armaturą
›› Karvina: produkcja rur obrabianych

Najwyższy poziom
produkcji, jakości,
dostaw i wsparcia

›› St Neots: produkcja przewodów elastycznych z armaturą
›› St Neots: centrum techniczne
›› Esch (EMB): produkcja przyłączy rurowych
›› Euskirchen (EMB): centrum techniczne
›› Sakarya: produkcja przewodów elastycznych
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