MICRO-V®-KITS

THINK SYSTEM
Micro-V®-hulpaandrijvingssystemen worden steeds
complexer. Airconditioning, stuurbekrachtiging en
USB-poorten zijn slechts een paar voorbeelden
van comfort- en veiligheidskritische systemen
die mogelijk worden gemaakt door moderne
hulpaandrijvingen. De riem, spanrol en schijven
in het systeem werken allemaal samen om het
vermogen voor deze systemen te leveren. Dus een
defecte component heeft veel grotere gevolgen
voor de prestaties van de gehele motor. Garages
met een volledige serviceaanpak kunnen hun
klanten een betere service bieden.

GATES.COM

Als het dan tijd is om de riem te vervangen,
dan kunt u het beste een volledig onderhoud
met Micro-V®-kits van Gates aanraden.
Betrouwbare OE-kwaliteit, in één keer
goed en meer tevreden klanten.

SLIMME TOTAALOPLOSSINGEN
Onverwachte defecten in het systeem kunnen ernstige gevolgen hebben, zoals oververhitting
van de motor of het plotseling uitvallen van de stuurbekrachtiging op een cruciaal moment. Als
OE-leverancier raadt Gates garages aan om alle slijtageonderdelen tegelijkertijd te vervangen
door hoogwaardige componenten van een merk dat ze vertrouwen. Onze expertise op het gebied
van riemhulpaandrijvingen zorgt ervoor dat alle onderdelen in onze kits betrouwbaar werken.

DIVERSE GEBRUIKSKLARE
OPLOSSINGEN VAN GATES
VOOR EEN TOTAALKLUS:
MICRO-V®-KIT
Totaalkit met Micro-V®-riem(en) en alle
bijbehorende metalen onderdelen en
accessoires van OE-kwaliteit.

HET BESTE MOMENT OM EEN
VERVANGENDE KITOPLOSSING
AAN TE RADEN?
 Bij alle werkzaamheden waarbij de riem
toch al moet worden verwijderd. Dat zijn
bijvoorbeeld kritische reparaties aan de
dynamo, aircocompressor, waterpomp
of stuurbekrachtigingspompen: allemaal
verbonden door de riem.
 Als onderdeel van preventief onderhoud:
de beste manier om kostbare defecten
in systemen te voorkomen is door alle
slijtageonderdelen na 4 jaar (of 100 000
km) of bij duidelijke tekenen van slijtage
te vervangen.

UW VOORDELEN

MICRO-V®-KIT PLUS WATERPOMP
Micro-V®-kit inclusief de bijbehorende waterpomp
van OE-kwaliteit, om het volledige systeem in één
keer te vervangen.
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 Het complete systeem wordt in één keer
goed gerepareerd met perfect op elkaar
afgestemde OE-kwaliteitscomponenten
 Slechts één product bestellen bespaart
u tijd, en dus geld
 Eén garantie dekt alle onderdelen
 Een volledig aanbod beschikbaar voor meer
dan 92% van alle Europese voertuigen

