CURELE DE TRANSMISIE CU CANELURI

ȚINEM PASUL CU EVOLUȚIA OE
În cadrul companiei Gates proiectăm, fabricăm
și furnizăm soluții personalizate de curele
de transmisie cu caneluri pentru marii
producători de autovehicule, lucrând în strânsă
cooperare cu departamentele de inginerie ale
acestora. Curelele noastre de transmisie
cu caneluri sunt echipamentul original (OE) folosit
pe multe dintre cele mai bune mărci auto din lume.
Acestea ajută motoarele să funcționeze optim.
Atunci când vine vorba despre producția de curele
de transmisie cu caneluri pentru piața de postvânzare, extindem în gama post-vânzare toate
cunoștințele în inginerie și îmbunătățirile tehnice
aduse curelelor noastre OE. Toate curelele Gates
Micro-V® corespund celor mai noi caracteristici
constructive OE. Acesta este motivul pentru care
clienții noștri primesc întotdeauna un produs
care funcționează la fel de bine ca și cureaua
de transmisie originală, instalată de producătorul
autovehiculului.
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O GAMĂ COMPLETĂ, DEZVOLTATĂ PENTRU A ACOPERI NEVOILE REALE
Sunteți în căutarea unei soluții post-vânzare la calitate OE, proiectată special pentru autovehiculul
la care lucrați? O veți găsi la noi. În calitate de furnizor de echipamente originale (OE), Gates
cunoaște modelele versatile de motoare din autoturismele și vehiculele comerciale ușoare
moderne. Fiecare curea Gates Micro-V® este proiectată astfel încât să întrunească specificațiile
stabilite pentru fiecare motor în parte, iar catalogul nostru online (www.gatesautocat.com)
selectează automat cureaua potrivită pentru dvs.

4 MODELE DIFERITE DE CURELE DE TRANSMISIE ASIGURĂ SOLUȚIA OPTIMĂ
PENTRU FIECARE MAȘINĂ ÎN PARTE:

MICRO-V®
CUREAUA VERSATILĂ

MICRO-V® STRETCH FIT®
CUREAUA ELASTICĂ

Creată pentru înlocuire directă
pe 90% dintre mașinile din Europa.

Creată pentru mașini echipate
cu curele tip stretch fără rolă
întinzătoare.

MICRO-V STOP&START
CUREAUA STOP-START
®

Creată pentru mașini echipate
cu sistem stop-start cu transmisie
prin curea.

MICRO-V® UNIQUE FIT
CUREAUA PENTRU
TRANSMISII SENSIBILE
Creată pentru a fi cea mai bună
opțiune de curea pentru anumite
tipuri de mașini asociate
cu transmisii sensibile.

Realizate din EPDM întărit cu fibre, toate curelele Micro-V® de la Gates sunt rezistente la uzură și
fisurare, fiind fiabile chiar și la temperaturi extreme. Materialele avansate, rezistente la întindere, ale
cordoanelor oferă forța și durabilitatea necesare.
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