CORREIAS
®
™
MICRO-V E-START
A INOVAÇÃO E-START ™
ASSUME A LIDERANÇA.
À medida que o ritmo de mudança na indústria automóvel
continua a acelerar, a Gates trabalha com os principais
fabricantes de automóveis do mundo para desenvolver sistemas
de motores mais eficientes que reduzam as emissões de CO2.
Os proprietários de veículos compreendem os princípios
da sustentabilidade ambiental e o efeito sobre os preços
do combustível. A Gates está a ajudar a desenvolver soluções
tecnológicas, como os sistemas de gerador de arranque acionado
por correia (BSG), que aumentam a eficiência do combustível.
Estes sistemas permitem que o veículo se desligue quando para
completamente, como num semáforo vermelho, antes de voltar
a ligar-se de forma instantânea e suave quando se pretende
acelerar. Além disso, fornecem um aumento de potência
adicional, recuperam energia durante a travagem e funcionam
como geradores para manter a carga da bateria. Para isso,
são necessárias correias de transmissão especiais, com as
correias Micro-V® E-Start™ da Gates a assumir a liderança.

CARACTERÍSTICAS
+ VANTAGENS
As correias Micro-V® E-Start™
oferecem:
 Desenho flexível
e de carga elevada
 Capacidade e
durabilidade para mais
de 600 000 arranques
 Composto de borracha
patenteado combinado
com tecnologia avançada
de aderência
 Material de corda de fibra
de aramida melhorado
 Construção ultra silenciosa
para uma excelente
resistência ao ruído
em todas as condições

Para obter fiabilidade com a qualidade precisa do OE,
escolha as correias Micro-V® E-Start™ da Gates®.
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CORREIAS E KITS MICRO-V® E-START™ DA GATES®:

A MAIS RECENTE
E AVANÇADA
TECNOLOGIA DE OE
PARA O SEU VEÍCULO
Recomendamos que substitua todos os componentes do
sistema de correia de transmissão auxiliar ao mesmo tempo,
pois têm uma vida útil semelhante. Restaurar o sistema
é a única forma de garantir um desempenho consistente
e fiável. Além disso, oferece tranquilidade aos proprietários
dos veículos e evita regressar ao reparador.
A Gates oferece a mais vasta gama de kits Micro-V® E-Start™
do mercado. Cada kit inclui todas as peças necessárias para
restaurar completamente o sistema de correia de transmissão
auxiliar. Não desperdice tempo e dinheiro a tentar adquirir
os componentes individuais: encomende o kit!

CONCEBIDO PARA
OS MOTORES
DE AMANHÃ
KITS MICRO-V® E-START™:
 Específico da aplicação
 Inclui:
 Correia Micro-V® E-Start™
da Gates®
 Tensor Micro-V® E-Start™
relacionado
 Polia(s) de embraiagem
conforme necessário
 Todas as peças necessárias para
o restauro do sistema uma caixa
 Apenas uma peça para adquirir

A GATES É A SUA FONTE
PARA CORREIAS MICRO-V®.
CONTACTE O SEU
REPRESENTANTE DE
VENDAS PARA OBTER
MAIS INFORMAÇÕES.
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PORQUÊ A GATES:
Gerador de
arranque acionado
por correia
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A imagem representativa não inclui todos os desenhos.
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 Apoiada por 100 anos
de inovação
 Fornecedor de Nível 1 de quase
todos os principais fabricantes
de equipamento original
 Planeada para superar
a concorrência
 Cobertura de produtos
e catálogo líderes da indústria
 Tamanho da correia de
substituição semelhante
ao equipamento original
 Programas de formação
abrangentes
 Equipa de vendas dedicada
 Programas e promoções
abrangentes
 Ferramentas de vendas eficazes
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