AKSESUAR KAYIŞI TAHRİK KİTLERİ

SİSTEME ODAKLAN
Aksesuar kayışı tahrik sistemleri, gittikçe daha
karmaşık bir hale gelmektedir. USB bağlantı
noktaları, klima ve hidrolik direksiyon, modern
aksesuar kayışı tahriki ile çalışan önemli konfor
sistemleri ile güvenlik açısından kritik sistemlerden
sadece birkaçıdır. Sistem içinde kayış, gergi
ve kasnakların tamamı bu sistemlere güç sağlamak
amacıyla birlikte çalışır. Bu yüzden, olası bir bileşen
arızası motorun tamamının performansında çok
daha büyük bir etkiye neden olacaktır. Kapsamlı
bir servis yaklaşımı benimseyen atölyeler,
müşterilerine daha iyi bir servis sunabilir.

GATES.COM

Kayışı değiştirme zamanı geldiğinde,
Gates Micro-V® Kitler ile kapsamlı bir
bakım önerin. Güvenilir OE kalitesi, daha
az geri dönüş, daha mutlu müşteriler.

HEPSİ BİR ARADA AKILLI ÇÖZÜMLER
Beklenmedik bir sistem arızası; motorun aşırı ısınması veya önemli bir anda hidrolik direksiyon
kontrolünün aniden kaybedilmesi gibi ciddi sonuçlara neden olabilir. Bir Orijinal Ekipman (OE)
tedarikçisi olarak Gates; tamirhanelerin, yıpranmış parçaların tamamını tek seferde, güvenilir bir
marka tarafından üretilen yüksek kaliteli bileşenlerle değiştirmesini önerir. Aksesuar kayışı tahrik
tasarımındaki uzmanlığımız, kitimizde yer alan tüm parçaların güvenilirliğini sağlamaktadır.

GATES, EKSİKSİZ BİR İŞ GERÇEK
LEŞTİRMENİZ İÇİN SİZE HAZIR
ÇÖZÜMLER SUNMAKTADIR:
MICRO-V® KİTİ
OE kalitesinde Micro-V® kayışlar ve tamamı
uyumlu OE kalitesinde metal bileşenler
ve aksesuarlar içeren hepsi bir arada kit.

BİR KİT DEĞİŞİM ÇÖZÜMÜ ÖNERMEK
İÇİN EN İYİ ZAMAN NE ZAMANDIR?
 Kayışınızı zaten çıkaracağınız herhangi bir
iş. Alternatör, A/C kompresörü, su pompası
veya hidrolik direksiyon pompaları gibi kritik
onarımları düşünün: Hepsi kayışla bağlıdır.
 Önleyici bakımın parçası olarak: Maliyeti
yüksek sistem arızalarını önlemenin en iyi
yolu, 4 yıl (veya 100 000 km/62 000 mil)
sonra ya da belirgin yıpranma ve aşınma
belirtileri görüldüğünde yıpranmış tüm
parçaları değiştirmektir.

AVANTAJLARINIZ

SU POMPALI MICRO-V® KİTİ
Tüm işi ve sistemi kapsayacak şekilde, uyumlu
OE kalitesinde su pompası da içeren Micro-V® Kiti.
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 Tüm sistemin mükemmel derecede
uyumlu OE kalitesinde bileşenler ile
yenilenmesi, maliyetli geri dönüşleri önler
 Tek bir ürün sipariş edilmesi,
zamandan ve böylece de paradan
tasarruf edilmesini sağlar
 Bir garanti tüm parçaları kapsar
 Tüm Avrupa araçlarının %92’sinden
fazlası için kapsamlı bir seri mevcuttur

