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E-START ™-INNOVATIE
WIJST DE WEG.
Omdat de veranderingen in de automobielsector in tempo
blijven toenemen, werkt Gates samen met 's werelds grootste
autofabrikanten aan de ontwikkeling van efficiëntere
motorsystemen om de CO2-uitstoot te verlagen.
Voertuigeigenaren begrijpen de principes van milieuduurzaamheid
en het effect op brandstofprijzen. Gates helpt bij de ontwikkeling
van technologische oplossingen zoals startgeneratorsystemen
met riemaandrijving (BSG - Belt-driven Starter Generator) die
de brandstofefficiëntie verhogen. Deze systemen stellen het
voertuig in staat om de motor uit te schakelen wanneer het
voertuig volledig tot stilstand komt, bijvoorbeeld bij een rood
licht, waarna het onmiddellijk naadloos opnieuw wordt gestart
wanneer acceleratie wordt gevraagd. Bovendien zorgen ze
voor een extra hoog vermogen, winnen ze energie terug tijdens
het remmen en dienen ze als generatoren om de acculading
te handhaven. Hiervoor zijn speciale aandrijfriemen nodig,
waarbij de Gates E-Start™ Micro-V®-riem voorop loopt.

EIGENSCHAPPEN
EN VOORDELEN
De E-Start™ Micro-V®-riem biedt:
 Hoge belasting en flexibel
ontwerp
 Capaciteit en duurzaamheid
voor meer dan 600.000
keer starten
 Eigen rubbersamenstelling
in combinatie met
geavanceerde
adhesietechnologie
 Verbeterd koordmateriaal
van aramidevezel
 Ultrastille constructie voor
ultieme geluidsbestendigheid
onder alle omstandigheden

Kies de Gates® E-Start™ Micro-V®-riem voor
betrouwbaarheid met exacte OE-kwaliteit.
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GATES® E-START™ MICRO-V®-RIEMEN EN KITS:

DE NIEUWSTE
EN MEEST
GEAVANCEERDE
OE-TECHNOLOGIE
VOOR UW VOERTUIG
Het wordt aanbevolen om alle onderdelen van de
hulpaandrijving tegelijkertijd te vervangen, omdat ze een
vergelijkbare levensduur hebben. Herstel van het systeem
is de enige manier om consistente en betrouwbare prestaties
te garanderen. Bovendien biedt het voertuigeigenaren
gemoedsrust en voorkomt het ongeplande garagebezoeken.
Gates biedt het meest uitgebreide assortiment aan E-Start™
Micro-V®-kits op de markt. Elke kit bevat alle onderdelen
die nodig zijn om de hulpaandrijving volledig te herstellen.
Verspil geen tijd en geld aan het inkopen van de afzonderlijke
onderdelen - bestel de kit!

ONTWORPEN
VOOR DE
MOTOREN VAN
MORGEN
E-START™ MICRO-V®-KITS:
 Toepassingsspecifiek
 Inclusief:
 Gates® E-Start™ Micro-V®-riem
 Gerelateerde E-Start™
Micro-V®-spanrol
 Meelooprol/-rollen
zoals benodigd
 Alle benodigde onderdelen voor
systeemherstel in één doos
 Slechts één onderdeel
om aan te kopen

GATES IS UW BRON
VAN MICRO-V®-RIEMEN.
VRAAG UW
VERTEGENWOORDIGER
OM MEER INFORMATIE.

E-Start™
Micro-V®spanrol

WAAROM KIEZEN
VOOR GATES?
Startgenerator met
riemaandrijving

E-Start™
Micro-V®riem
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 Ondersteund door
100 jaar innovatie
 Tier 1-leverancier aan bijna
alle belangrijke OEM's
 Ontworpen om de concurrentie
te overtreffen
 Toonaangevende catalogus
en productdekking
 OE-exacte vervangende
riemafmetingen
 Uitgebreide trainingsprogramma's
 Toegewijd salesteam
 Uitgebreide programma's
en promoties
 Robuuste salestools
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