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AZ E-START ™ INNOVÁCIÓ
UTAT MUTAT.
Az autóipar átalakulásának tempója egyre nő, a Gates pedig
a világ legnagyobb autógyártóival együttműködve hatékonyabb
motorrendszereket fejleszt a CO₂-kibocsátás csökkentése érdekében.
A gépjármű-tulajdonosok értik a környezeti fenntarthatóság szempontjait
és az üzemanyagárak hatását. A Gates részt vesz a technológiai
megoldások, mint például az üzemanyag-hatékonyságot javító
szíjhajtású indítógenerátor (BSG) fejlesztésében. Ezek a rendszerek
lehetővé teszik a jármű kikapcsolását, amikor az – például piros
lámpánál – teljesen leáll, majd az azonnali, zökkenőmentes újraindítást,
ha gyorsítás szükséges. Ezenfelül hozzájárulnak a teljesítmény
növeléséhez és az energia visszanyeréséhez fékezéskor, valamint
generátorként szolgálnak az akkumulátor töltöttségének
fenntartásához. Ehhez speciális hajtószíjak szükségesek,
amiben a Gates E-Start™ Micro-V® szíj utat mutat.

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Amit az E-Start™ Micro-V®
szíj kínál:
 Nagy terhelhetőség
és rugalmas kialakítás
 600 000-nél is több
indításhoz elegendő
kapacitás és tartósság
 Saját fejlesztésű
gumikeverék korszerű
ragasztási technológiával
 Speciális aramid
kordszálas anyag
 Ultracsendes felépítés
a felülmúlhatatlan
zajcsökkentés érdekében
minden körülmények között

A megbízhatóság és a gyárival (OE) megegyező minőség
biztosításához válassza a Gates® E-Start™ Micro-V® szíjat.

GATES.COM

GATES® E-START™ MICRO-V® SZÍJAK ÉS KÉSZLETEK:

A LEGÚJABB,
LEGKORSZERŰBB
GYÁRI (OE)
TECHNOLÓGIA
AZ AUTÓJÁHOZ

A segédberendezések szíjhajtásrendszerének valamennyi
alkatrészét érdemes egyszerre cserélni, hogy hasonló legyen az
élettartamuk. A stabil, megbízható teljesítmény biztosításának
egyetlen módja a rendszer felújítása. Így az autótulajdonos
is nyugodtabb lehet, és elkerülhetők a fölösleges javítások.
A Gates kínálja az E-Start™ Micro-V® készletek legátfogóbb
választékát a piacon. Ezekben a készletekben minden alkatrész
megtalálható a segédberendezések szíjhajtásrendszerének
teljes felújításához. Ne vesztegesse az idejét és pénzét az egyes
alkatrészek külön beszerzésével – rendelje meg a készletet!

A HOLNAP
MOTORJAIHOZ
E-START™ MICRO-V®
KÉSZLETEK:
 Alkalmazásspecifikus
 Tartalom:
 Gates® E-Start™ Micro-V® szíj
 Related E-Start™ Micro-V®
szíjfeszítő
 Egy vagy több vezetőgörgő,
szükség szerint
 Egy dobozban minden szükséges
alkatrész a rendszer felújításához
 Csak egyetlen tételt
kell beszereznie

A MICRO-V® SZÍJAK LEGJOBB
BESZERZÉSI FORRÁSA A GATES.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT
FORDULJON ÉRTÉKESÍTÉSI
KÉPVISELŐNKHÖZ.

E-Start™
Micro-V®
szíjfeszítő

MIÉRT ÉPP A GATES?

Szíjhajtású
indítógenerátor

E-Start™
Micro-V®
szíj

Illusztrációs ábra, nem felel meg az összes kialakításnak.
GATES
AUTÓIPARI KATALÓGUS

KÖVESSE A GATES AUTO-T

 100 évnyi innováció tapasztalata
 A legtöbb nagy gyártó
elsődleges beszállítója
 A versenytársakat
túlszárnyaló teljesítmény
 Ágazatvezető katalógusrendszer
és termékkör
 A gyárival pontosan egyező
méretű csereszíj
 Átfogó képzési programok
 Szakavatott
értékesítő személyzet
 Programok és promóciók
széles köre
 Hatékony értékesítési eszközök
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