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E-START ™ INNOVAATIO
NÄYTTÄÄ TIETÄ.
Kun autoteollisuuden muutosvauhti kiihtyy edelleen, Gates kehittää
tehokkaampia moottorijärjestelmiä CO2-päästöjen vähentämiseksi
yhdessä maailman suurimpien autovalmistajien kanssa.
Ajoneuvojen omistajat ymmärtävät ympäristön kestävyyden
periaatteet ja vaikutuksen polttonesteiden hintoihin. Gates
auttaa kehittämään teknisiä ratkaisuja, kuten hihnavetoisia
käynnistysgeneraattoreita (BSG), jotka lisäävät polttonestetehokkuutta.
Nämä järjestelmät mahdollistavat ajoneuvon sammuttamisen,
kun ajoneuvo pysähtyy kokonaan esimerkiksi punaisissa valoissa,
ja käynnistyy uudelleen välittömästi ja saumattomasti, kun halutaan
taas lähteä liikkeelle. Lisäksi ne lisäävät tehoa, tuottavat energiaa
jarrutuksen aikana ja toimivat generaattoreina akun varauksen
ylläpitämiseksi. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan erikoisvetohihnat.
Gates E-Start ™ Micro-V® -hihna näyttää tietä.

OMINAISUUDET JA EDUT
E-Start™ Micro-V® -hihnan edut:
 Suuri kuormituksen kesto
ja joustava muotoilu
 Kapasiteettia ja kestävyyttä
yli 600 000 käynnistystä
varten
 Gatesin patentoitu
kumiyhdiste yhdistettynä
edistyneeseen
liimaustekniikkaan
 Parannettu aramidikuituinen
punosmateriaali
 Erittäin hiljainen rakenne
takaa erinomaisen melutason
kaikissa olosuhteissa

OE-laatuun luottava valitsee Gates® E-Start™ Micro-V® -hihnan.
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GATES® E-START™ MICRO-V® -HIHNAT JA -SARJAT:

UUSINTA JA
KEHITTYNEINTÄ
OE-TEKNIIKKAA
AUTOLLESI

Suosittelemme vaihtamaan kaikki apulaitehihnajärjestelmän
osat samalla kerralla, sillä niiden käyttöikä on sama.
Järjestelmän ennalleen palauttaminen on ainoa tapa
taata tasainen ja luotettava suorituskyky. Lisäksi se
tarjoaa mielenrauhaa ajoneuvojen omistajille ja välttää
uusintakäynnit korjaamolle.
Gates tarjoaa markkinoiden kattavimman E-Start™
Micro-V® -sarjan. Jokaisessa sarjassa on lisävarusteen
hihnakäyttöjärjestelmän korjaamiseen kokonaisuudessaan
tarvittavat osat. Älä tuhlaa aikaa ja rahaa yrittäessäsi
hankkia yksittäisiä komponentteja, tilaa koko sarja!

SUUNNITELTU
HUOMISEN
MOOTTOREILLE
E-START™ MICRO-V® -SARJAT:
 Käyttökohteen mukainen
 Sisältää:
 Gates® E-Start™ Micro-V® -hihna
 Asianomainen E-Start™
Micro-V® -kiristin
 Ohjainrulla(t) tarpeen mukaan
 Kaikki tarvittavat osat
järjestelmän palauttamiseksi
yhdessä laatikossa
 Vain yksi osa etsittäväksi

GATES TOIMITTAA
MICRO-V®-HIHNASI.
KYSY LISÄTIETOJA
MYYNTIEDUSTAJALTA.

E-Start™
Micro-V®
-kiristin

MIKSI GATES:
 Taustalla yli 100
vuotta innovaatiota
 Tier 1 -toimittaja lähes kaikille
tärkeimmille OEM-valmistajille
 Suunniteltu suoriutumaan
paremmin kuin kilpailijat
 Alan johtava valikoima
ja tuotteiden kattavuus
 Kattaa tarkasti OE-hihnakoot
 Kattavat koulutusohjelmat
 Asiantuntevat myyjät
 Kattavat ohjelmat ja kampanjat
 Jämäkät myyntityökalut

Hihnakäyttöinen
käynnistingeneraattori

E-Start™
Micro-V®
-hihna

Oheiskuva ei sisällä kaikkia malleja.
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