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Gates otomotiv eurogrip® esnek kaplinler ve kit
EuroGrip® esnek kaplinlerin yakın zamanda tanıtılmasının ardından, Gates şimdi de EuroGrip® esnek kaplin kitini sunuyor. Kit, bir
EuroGrip® esnek kaplin ve bir dekuplör kasnaktan oluşuyor.
Esnek kaplin, alternatör ve klima kompresörü gibi motor aksesuarlarını tahrik etmek amacıyla tork aktarmak ve birbiriyle bağlantılı
iki şaft arasındaki titreşimleri sönümlemek üzere tasarlanan kauçuk manşondur. EuroGrip® esnek kaplinler, bu iki şaftın yanlış
ayar ve eksensel harekete maruz kaldıkları uygulamalar için rijid kaplinden kaynaklanan gerilimi hafifletir. Ayrıca esnek kaplin, bir
dekuplör kasnağı (yardımcı yan uç parça) ile yardımcı parçayı birbirine bağlar. Dekuplör kasnaklar, tıpkı diğer parçalar gibi, sonsuza
dek dayanmaz. Dekuplör kasnağı hasar gördüğünde, tahrik sisteminin üzerindeki yük fazlasıyla artar. Düzensiz yükler gürültü ve
titreşime sebep olabilmekle beraber tahrik bileşenlerinin kullanım ömrünü azaltır. Kasnağın zamanında değiştirilmesi söz konusu
motor sorunlarını önleyeceğinden, esnek kaplinler ve dekuplör kasnaklar genellikle birlikte değiştirilir.

Gates müşterilerine eksiksiz hizmet sunmak
istediği için, artık esnek kaplin ve dekuplör
kasnağı tek bir kit içerisinde sunuyoruz. Kompakt
bir kartuş kutusunda gelen birinci sınıf yedek
parça ürünleri, mükemmel bir uyumu garanti
eder ve her iki elemanı aynı anda değiştirmenize
imkan tanır. Gates, bu parçaları bir arada sunan
piyasadaki tek tedarikçidir!

ÖZELLİKLER
Esnek kaplin
İki uç parçayı bağlayan silindirik kauçuk manşon
Kaplin makaslama kuvveti vasıtasıyla torku aktarır
Otomobil zaman kayışları için kanıtlanmış malzeme
teknolojisini esas alır
Yağlanan kılıf kaplin ve son uçların yıpranmasını minimuma
indirir ve çalışma sırasında diş bütünlüğünü korur
Cam elyaf kord, yüksek dönme hızlarında mükemmel boyut
kararlılığı sağlar
Elyaf yüklü HNBR, tork aktarım kapasitesini maksimuma
getirir, sönümleme özelliklerini kontrol eder ve uzun vadeli
mükemmel yaşlanma direnci sağlar
Dekuplör kasnak
Orijinal ekipmana eşdeğer, çelik tek yön kavraması
Torku bir dönme yönünde aktarır ve diğer yönde serbest
şekilde döner
UYGULAMALAR
Esnek kaplin
Gates EuroGrip® esnek kaplinlerin
güçlü rakipleri karşısında gösterdiği
üstün dayanıklılık, Volkswagen’in
Gates kaplin kullanmaya karar
vermesini sağlayan faktör olmuştur.
Ayrıca benzersiz NVH özellikleri
nedeniyle, Volkswagen V10 motor
tipi için de EuroGrip®’i tercih etmiştir.
(Gürültü, Titreşim ve Sertlik). Motor
başına iki kaplin kullanılır: EuroGrip®
kaplinlerden biri alternatörü tahrik
ederken diğeri klima kompresörünü
tahrik eder.
Volvo da alternatörü tahrik etmek için
söz konusu teknolojiyi kullanır.

FAYDALAR
Esnek kaplin
Hareketli parça bulunmadığından sistem çalışma sırasında
sessizdir
Diş tasarımı, sıfır geri tepme ile kolay kuruluma izin verir
Kaplinin esnekliği, parça montajlarında kaçıklığı tolere eder
Sistem hafif ve düşük ataletlidir
Öngörülebilir makaslama özellikleri bileşenin korunmasına
imkan tanır
Dekuplör kasnak
Ağır yük taşıma kapasitesi sunar
Yavaşlama sırasında tahrik sistem yükünü azaltır
Gürültü ve titreşimi azaltarak aksesuar rulmanlarının
ömrünü uzatır

GATES ESNEK KAPLİNLER AŞAĞIDAKİ UYGULAMALAR İLE UYUMLUDUR:
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Alanınızda bir uzman olarak üstün kaliteli ürünleri seçmenin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz, işte bu yüzden
birinci sınıf Gates EuroGrip® esnek kaplin veya Gates EuroGrip® esnek kaplin kiti sipariş etmemeniz için hiçbir
neden yoktur. Gates’i seçerseniz doğru parçayı seçmeniz kolaylaşır!
Bayiniz:
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