FLERSPÅRSREMSSATSER

TÄNK I HELA SYSTEM
Flerspårsremssystemen blir allt mer komplicerade.
USB-uttag, AC och servostyrning är bara några
exempel på system som är helt avgörande för
fordonets säkerhet och bekvämlighet, och som
drivs av moderna flerspårsremmar. Remmen,
spännaren och remskivorna inne i systemet
samverkar för att tillföra kraft till de här systemen.
Det innebär att trasiga komponenter har
en mycket större inverkan på hela motorns
prestanda. Verkstäder som har en helhetssyn
på service kan erbjuda sina kunder bättre resultat.
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När det är dags att byta rem är det en god idé
att rekommendera en fullständig översyn med
Micro-V®-satser från Gates. Tillförlitlig
originalkvalitet, färre återbesök, nöjdare kunder.

SMARTA ALLT-I-ETT-LÖSNINGAR
Ett oväntat systemfel kan ge allvarliga följder – som till exempel att motorn överhettas eller att
servostyrningen plötsligt slutar fungera i ett kritiskt läge. Som leverantör av originalutrustning
rekommenderar vi på Gates att verkstäderna byter ut samtliga slitdelar på en och samma gång
mot högkvalitativa komponenter från ett märke de kan förlita sig på. Vår expertis inom tillverkning
av flerspårsremmar är en garanti för att alla delar i våra satser är tillförlitliga.

GATES ERBJUDER DIG FÄRDIGA
LÖSNINGAR SÅ DU KAN GÖRA
ETT FULLSTÄNDIGT JOBB:
MICRO-V®-SATS
En allt-i-ett-sats som innehåller en eller flera
Micro-V®-remmar av originalkvalitet plus alla
matchande metallkomponenter och tillbehör
av originalkvalitet.
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FÖRDELARNA FÖR DIG

Micro-V®-sats som även omfattar den matchande
vattenpumpen av originalkvalitet, täcker allt
arbete med systemet.
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 I samband med alla jobb där du redan
håller på att ta bort remmen. Tänk
kritiska reparationer som generatorn,
AC-kompressorn, vattenpumpen eller
servostyrningspumpen: de är alla
anslutna till remmen.
 I samband med förebyggande underhåll:
det bästa sättet att förebygga ett kostsamt
systemfel är att byta ut alla slitdelar efter
fyra år (eller efter 100 000 km), eller när
det finns tydliga tecken på slitage.
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MICRO-V® KIT PLUS VATTENPUMP
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NÄR ÄR DEN BÄSTA TIDPUNKTEN
ATT REKOMMENDERA KUNDEN
ATT BYTA SATS?
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 När du renoverar hela systemet med perfekt
matchade komponenter av originalkvalitet
förebygger du kostsamma återbesök
 Spara både tid och pengar genom
att beställa en enda produkt
 En enda garanti täcker alla delar
 Komplett sortiment tillgängligt för över 92%
av alla europeiska fordon

