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DESCHIDE CALEA.
Pe măsură ce industria auto continuă să evolueze într-un ritm
accelerat, Gates împreună cu principalii producători de automobile
din întreaga lume depune eforturi pentru a crea sisteme de
motoare mai eficiente, în vederea reducerii emisiilor de CO2.
Proprietarii de vehicule înțeleg principiile durabilității mediului
și efectul asupra prețurilor la combustibili. Gates contribuie la
dezvoltarea de soluții tehnologice precum sistemele demarorgenerator cu transmisie prin curea (BSG) care cresc eficiența
consumului de combustibil. Aceste sisteme fac posibilă oprirea
vehiculului atunci când acesta staționează, de exemplu la
semafor, și repornirea imediată și fără probleme a acestuia
în momentul în care se apasă pe accelerație. În plus, sistemele
oferă o creștere suplimentară a puterii, recuperează energia
pe durata frânării și au rol de generatoare, pentru a menține
bateria încărcată. Pentru atingerea acestor performanțe, sunt
necesare curele de transmisie speciale, cureaua E-Start™ Micro-V®
de la Gates fiind un deschizător de drumuri în această direcție.

FUNCȚII + BENEFICII
Cureaua E-Start™ Micro-V® oferă:
 Design flexibil și rezistent
la sarcini mari
 Capacitate și durabilitate
la peste 600.000 de porniri
 Compus de cauciuc brevetat
combinat cu tehnologie
de lipire avansată
 Corzi din materiale avansate
din fibră de aramidă
 Construcție ultrasilențioasă
pentru rezistență optimă
la zgomot în orice condiții

Pentru fiabilitate și calitate OE, alegeți
cureaua E-Start™ Micro-V® de la Gates®.

GATES.COM

CURELE ȘI SETURI E-START™ MICRO-V® DE LA GATES®:

CEA MAI RECENTĂ
ȘI MAI AVANSATĂ
TEHNOLOGIE OE
PENTRU VEHICULUL
DUMNEAVOASTRĂ

Este recomandat să înlocuiți în același timp toate componentele
sistemului de transmisie prin curea pentru accesorii, deoarece
acestea au aproximativ aceeași durată de viață. Recondiționarea
sistemului este singura modalitate prin care puteți avea garanția
unor performanțe constante și fiabile. În plus, proprietarii de vehicule
vor scăpa de orice griji, iar revenirile în service vor fi evitate.
Gates oferă cea mai largă gamă de seturi E-Start™ Micro-V®
de pe piață. Fiecare set vine cu toate componentele necesare
pentru recondiționarea completă a sistemului de transmisie prin
curea pentru accesorii. Nu mai pierdeți timp și bani încercând
să achiziționați fiecare componentă în parte – comandați setul!

CONCEPUTE
PENTRU
MOTOARELE
DE MÂINE
SETURI E-START™ MICRO-V®:
 În funcție de utilizare
 Includ:
 Curea E-Start™ Micro-V® de la Gates®
 Rolă întinzătoare E-Start™
Micro-V® conexă
 Rolă(role) de ghidare,
după cum este necesar
 Toate componentele necesare
pentru recondiționarea sistemului,
într-o singură cutie
 Numai o singură componentă
de procurat

GATES ESTE FURNIZORUL
DUMNEAVOASTRĂ DE
CURELE MICRO-V®.

Rolă întinzătoare
E-Start™
Micro-V®

SOLICITAȚI MAI MULTE
INFORMAȚII DE LA
REPREZENTANTUL
DUMNEAVOASTRĂ DE VÂNZĂRI.

DE CE GATES:

Demaror-generator
angrenat prin curea

 Se bazează pe 100 de ani de inovație
 Furnizor de prim montaj pentru
aproape fiecare OEM important
 Proiectate să surclaseze concurența

Curea E-Start
Micro-V®

™

 Cea mai avansată catalogare și
acoperire a produselor din industria
de profil
 Dimensionare a curelelor de schimb
conformă OE

Imaginea nu este reprezentativă pentru toate tipurile.

 Programe complete de instruire
 Echipe de vânzări dedicate

GATES
AUTOMOTIVE CATALOGUE

 Programe și promoții extinse

URMĂRIȚI GATES AUTO

 Instrumente solide de vânzări

DISPONIBIL PENTRU

DISPONIBIL ÎN
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