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LEDANDE E-START ™INNOVATION
Bilbranschens omställning går i allt snabbare takt och Gates
samarbetar med världens ledande biltillverkare för att ta fram
effektivare motorsystem i syfte att minska CO2-utsläppen.
Bilägarna inser principerna bakom miljö och hållbarhet och hur
detta påverkar bränslepriserna. Gates hjälper till med utvecklingen
av tekniska lösningar som exempelvis BSG-system (remdriven
startgenerator) som förbättrar bränsleeffektiviteten. System
av den här typen gör det möjligt att stänga av motorn när bilen
stannar helt, till exempel vid ett rödljus, för att sedan omedelbart
kunna starta igen när föraren vill köra iväg. De erbjuder dessutom
extra kraft, energiåtervinning vid inbromsning och fungerar som
generatorer som håller batteriet laddat. För att detta ska fungera
måste särskilda drivremmar användas, och Gates E-Start™
Micro-V®-rem är ledande inom området.

FUNKTIONER
+ FÖRDELAR
E-Start™ Micro-V®-remmen
erbjuder:
 Hög belastningsbarhet
och flexibel design
 Hög kapacitet och
hållbarhet som klarar
fler än 600 000 starter
 Egenutvecklad
gummikomposit
kombinerad med avancerad
vidhäftningsteknik
 Förstärkt kord med
aramidfiber
 Hypertyst konstruktion
ger suverän ljuddämpning
under alla förhållanden

Hög tillförlitlighet fås med exakt den kvalitet
som originaltillverkarna kräver, vilket är precis
vad du får med Gates® E-Start™ Micro-V®-rem.
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GATES® E-START™ MICRO-V® REMMAR OCH SATSER:

DEN SENASTE OCH
MEST AVANCERADE
TEKNIKEN FÖR DIN BIL
Vi rekommenderar att alla delar i flerspårsremsystemet
byts ut samtidigt eftersom de har ungefär samma livslängd.
Konsekvent och pålitlig prestanda kan bara garanteras genom
att återställa hela systemet till ursprungsskicket. Bilägarna
kan dessutom känna sig lugna och slipper återbesök.
Gates erbjuder marknadens bredaste sortiment med
E-Start™ Micro-V®-satser. Varje sats innehåller samtliga
delar som krävs för att återställa flerspårsremsystemet
till fullo. Ödsla inte tid och pengar på att försöka köpa
de olika delarna separat – beställ hela satsen!

E-Start™
Micro-V®spännare

BYGGDA FÖR
FRAMTIDENS
MOTORER
E-START™ MICRO-V®-SATSER:
 Tillämpningsspecifik
 Innehåller:
 Gates® E-Start™ Micro-V®-rem
 Tillhörande E-Start™
Micro-V®-spännare
 Nödvändiga löprullar
(en eller flera)
 Alla delar som behövs
för att återställa systemet
i en enda låda
 Bara en produkt behöver köpas in

GATES ÄR RÄTTA VALET
FÖR MICRO-V®-REMMAR.
KONTAKTA DIN SÄLJARE
FÖR MER INFORMATION.

VARFÖR VÄLJA GATES:

Remdriven
startgenerator

 100 års erfarenhet av innovation
 Prioriterad leverantör till nästan
alla större OEM
 Konstruerad för att
överträffa konkurrenterna
 Branschledande katalogoch produktutbud
 Reservremmar exakt enligt
OE-specifikationerna
 Heltäckande utbildningsprogram
 Kunniga och engagerade säljare
 Omfattande program
och kampanjer
 Kraftfulla säljverktyg

E-Start™
Micro-V®rem

Bilden är bara ett exempel.

GATES
BILDELSKATALOG

FÖLJ GATES AUTO
FINNS FÖR

FINNS PÅ

GATESAUTOCAT.COM
E10/70634 - © GATES - 11/2020

DELA
DETTA DOKUMENT
GATES.COM

