ДЕМПФЕРНА
ШАЙБА MICRO-V®
ПЛАВНА РАБОТА
НА ЗАДВИЖВАНЕТО
На практика всички производители на автомобили
използват демпферни шайби (TVD) в своите двигатели
с вътрешно горене, за да се противопоставят основно
на резонансните вибрации от коляновия вал, при което
по-усъвършенстваните версии ще се противопоставят
също и на торсионните вибрации. Тези вибрации
се дължат на импулси на мощност от двигателя при
всяко запалване в цилиндрите и може да причинят
ускорено износване на компонентите,
задвижвани от коляновия вал или дори
до счупване на коляновия вал. TVD са
предназначени за намаляване на това
усукващо движение и следователно
за удължаване на експлоатационния срок
на компонентите на двигателя и за свеждане
до минимум на повредите на коляновия вал.
Когато настъпи време за смяна на демпферното
устройство, разчитайте на демпферните шайби
Micro-V® на Gates, за да обезпечите безпроблемната
работа на спомагателната система с ремъчно задвижване.
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ВСИЧКО, КОЕТО Е НЕОБХОДИМО,
ЗА ТОЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ.
НИТО ПОВЕЧЕ, НИТО ПО-МАЛКО.
Gates предлага широка гама от демпферни шайби Micro-V®, включващи в комплекта всички
болтове, които трябва да бъдат сменени. Като доставчик на комплектовани системи Gates
предлага комплекти Micro-V®, съдържащи всички компоненти, необходими за пълен основен
ремонт на системата – също и комплекти със съответните демпферни шайби.
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ЗАЩО ДЕМПФЕРНИ ШАЙБИ
MICRO-V® НА GATES?

ПРЕДИМСТВА
 Предотвратява повреди на коляновия
вал, дължащи се на умора
 Намалява износването на ремъка,
обтегача и другите компоненти
на задвижването
 Подобрява виброакустичните
характеристики (NVH), като по
този начин повишава комфорта
на водача и пътниците в автомобила
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 В кутията на TVD са включени
само болтовете, които трябва
да се сменят, с което се постига
по-малко загуби и повече яснота
 Оригинално качество, което идеално
отговаря на вашите нужди
 Обхванати са всички основни
модели на пазара
 Лесно за откриване в нашия
онлайн каталог на части на
Gatesautocat.com и приложението
Gates Automotive Catalogue
 Експертни технически съвети
за демонтаж и монтаж –
на Gatestechzone.com
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