CORREIAS DE MÚLTIPLAS ESTRIAS

A PAR E PASSO COM
A EVOLUÇÃO OE
Na Gates, desenhamos, fabricamos e fornecemos
soluções de correias de múltiplas estrias
personalizadas para os principais fabricantes
de automóveis, trabalhando em estreita
colaboração com os seus departamentos
de engenharia. As nossas correias de múltiplas
estrias são OE em muitas das melhores marcas
de automóveis do mundo. Fazem os motores
ter o seu melhor desempenho.
No que respeita à produção de correias de
múltiplas estrias para o mercado pós-venda,
estendemos todo o conhecimento de engenharia
e melhorias técnicas das nossas correias OE para
a nossa gama para o mercado pós-venda. Toda
as correias Gates Micro-V® correspondem às mais
recentes características de construção dos OE.
É por isso que os nossos clientes recebem sempre
um produto que tem um desempenho equivalente
à correia original instalada pelo fabricante
do automóvel.

GATES.COM

UMA GAMA COMPLETA, DESENVOLVIDA PARA RESPONDER
A NECESSIDADES REAIS
Procura a solução pós-venda com qualidade de OE concebida especificamente para o veículo
em que está a trabalhar? Muito provavelmente, temos a solução para si. Como fornecedora
de equipamento original (OE), a Gates conhece os desenhos dos motores versáteis dos
automóveis ligeiros de passageiros e comerciais. Cada correia Gates Micro-V® é criada para
satisfazer as especificações definidas para cada motor em particular e o nosso catálogo
online (www.gatesautocat.com) seleciona automaticamente a correia indicada para si.

4 DESENHOS DE CORREIAS DIFERENTES GARANTEM A MELHOR SOLUÇÃO
PARA CADA AUTOMÓVEL ESPECÍFICO:

A CORREIA COMPLETA
MICRO-V®

A CORREIA ELÁSTICA
MICRO-V® STRETCH FIT®

Concebida para uma substituição
direta em 90% do parque automóvel
da Europa.

Concebida para automóveis
equipados com correias
de tipo elástico sem tensor.

CORREIA MICRO-V®
STOP&START

MICRO-V® UNIQUE FIT:
A CORREIA PARA
TRANSMISSÕES SENSÍVEIS

Concebida para automóveis
equipados com um sistema StopStart comandado pela correia.

Concebida como a melhor opção
de correia para automóveis específicos
associados a transmissões com
correias críticas.

Fabricadas em EPDM reforçado com fibra, todas as correias Gates Micro-V® são resistentes ao
desgaste, resistentes às fendas e fiáveis, mesmo em situações de temperaturas extremas. Os
materiais do cabo avançados oferecem a força e a durabilidade necessárias.
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