ŘEMENY
™
®
E-START MICRO-V
INOVACE E-START ™
RAZÍ CESTU.
Jelikož se tempo změn v automobilovém průmyslu stále zrychluje,
společnost Gates vyvíjí ve spolupráci s hlavními světovými výrobci
automobilů účinnější motorové systémy, které sníží emise CO₂.
Majitelé vozidel chápou principy udržitelného rozvoje a jejich dopad
na ceny paliv. Společnost Gates pomáhá při vývoji technologických
řešení jako jsou systémy BSG (Belt-driven Starter Generator), které
snižují spotřebu paliva. Tyto systémy umožňují zcela vypnout motor
v případě, že se vozidlo úplně zastaví, například když na semaforu
svítí červená, a znovu ho okamžitě a plynule nastartovat, když se
vozidlo potřebuje rozjet. Kromě toho poskytují další zvýšení výkonu,
shromažďování brzdné energie a slouží jako generátory, které udržují
nabití baterie. K tomuto účelu jsou zapotřebí speciální hnací řemeny
a cestu vpřed razí v tomto segmentu řemen E-Start™ Micro-V® od
společnosti Gates.

VLASTNOSTI + VÝHODY
Vlastnosti a výhody řemenu
E-Start™ Micro-V®:
 Pružný řemen pro
vysoké zatížení
 Kapacita a odolnost pro více
než 600 000 nastartování
 Vlastní pryžová směs
spolu s pokročilou
adhezní technologií
 Vylepšený materiál kordů
s aramidovými vlákny
 Mimořádně tichá
konstrukce zajišťující
maximálně tichý chod za
všech okolních podmínek

Chcete-li získat spolehlivost v prověřené kvalitě
originálních dílů, zvolte řemen Gates® E-Start™ Micro-V®.
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ŘEMENY A SOUPRAVY GATES® E-START™ MICRO-V®:

NEJNOVĚJŠÍ A
NEJPOKROČILEJŠÍ
TECHNOLOGIE
ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ
PRO VAŠE VOZIDLO
Doporučujeme měnit všechny komponenty přídavného systému
řemenového pohonu současně, protože mají podobnou
životnost. Obnovení systému je jediná možnost, která garantuje
konzistentní a spolehlivé fungování. A navíc přináší majitelům
vozidel duševní pohodu a zabraňuje opakovaným opravám.
Společnost Gates nabízí nejrozsáhlejší řadu souprav E-Start™
Micro-V® na trhu. Každá souprava obsahuje všechny díly
potřebné ke kompletní obnově přídavného systému řemenového
pohonu. Neplýtvejte časem a penězi a nesnažte se sehnat
zvlášť jednotlivé komponenty – objednejte si soupravu!

NAVRŽENO
PRO MOTORY
BUDOUCNOSTI
SOUPRAVY E-START™
MICRO-V®:
 Souprava pro konkrétní použití
 Obsah soupravy:
 Řemen Gates® E-Start™ Micro-V®
 Příslušný napínač E-Start™
Micro-V®
 Vodicí kladky dle potřeby
 Všechny potřebné díly
pro obnovení systému
v jediném balení
 Objednání jediného dílu
SPOLEČNOST GATES
JE VAŠÍM DODAVATELEM
ŘEMENŮ MICRO-V®.
DALŠÍ INFORMACE
ZÍSKÁTE OD VAŠEHO
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

Napínač
E-Start™
Micro-V®

PROČ ZVOLIT
SPOLEČNOST GATES:

Generátor
zapalování s
řemenovým pohonem

Řemen
E-Start™
Micro-V®

Příklad na obrázku nezahrnuje všechny konstrukce.
GATES
AUTOMOTIVE CATALOGUE

SLEDUJTE GATES AUTO

 Zkušenosti ze 100 let inovací
 Dodavatel číslo 1 pro téměř
všechny hlavní OEM výrobce
 Technické parametry
převyšující konkurenci
 Nejlepší katalogizace a nabídka
produktů v oboru
 Dimenzace náhradních řemenů
přesně podle originálních dílů
 Komplexní školicí programy
 Specializovaní obchodníci
 Rozsáhlé programy a propagace
 Robustní prodejní nástroje
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