MICRO-V
AMORTIZOR DE
VIBRAȚII DE TORSIUNE
®

FUNCȚIONAREA LINĂ
A TRANSMISIEI
Practic, toți producătorii de autoturisme folosesc
amortizoare de vibrații de torsiune (TVD) în
motoarele cu ardere internă, în principal pentru
a contracara vibrațiile de rezonanță de la arborele
cotit. Versiunile mai sofisticate elimină și vibrațiile
torsionale. Aceste vibrații sunt provocate de
impulsurile de putere ale motorului, de fiecare
dată când se aprinde un cilindru, și pot duce
la uzura crescută a componentelor acționate
de arborele cotit sau chiar la ruperea acestuia.
TVD este conceput pentru a reduce această
mișcare de rotire, crescând durata de viață
a componentelor motorului, și reducând
deteriorarea arborelui cotit. Atunci când
trebuie să schimbați amortizorul, bazați-vă pe
amortizoarele de vibrații de torsiune Micro-V®
de la Gates pentru a asigura funcționarea fără
probleme a sistemului de transmisie cu curea
pentru accesorii.

GATES.COM

TOT CE AVEȚI NEVOIE PENTRU
UN LUCRU BINE FĂCUT.
NICI MAI MULT, NICI MAI PUȚIN.
Gates oferă o gamă largă de amortizoare de vibrații de torsiune Micro-V®, inclusiv toate șuruburile care
trebuie înlocuite. În calitate de furnizor de sisteme complete, Gates oferă seturi Micro-V® cu toate
componentele necesare pentru o revizie completă a sistemului, precum și seturi cu amortizoare de
vibrații de torsiune corespunzătoare.

Carcasă exterioară butuc
Amortizor de vibrații armonice
Carcasă interioară butuc

DE CE AMORTIZOARELE
DE VIBRAȚII DE TORSIUNE
GATES MICRO-V®?

BENEFICII
 Previne defectarea arborelui cotit prin
oboseală
 Reduce uzura și ruperea curelei, a rolei
întinzătoare și a altor componente din
ansamblul transmisiei
 Îmbunătățește caracteristicile de zgomot,
vibrație și asprime (ZVA) și, în consecință,
mărește confortul șoferului și al pasagerilor
din vehicul
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 Șuruburile potrivite sunt incluse în cutia
TVD doar dacă trebuie înlocuite, ceea
ce duce la mai puțină risipă și la mai
multă claritate
 Calitatea OE potrivită perfect aplicației
 Acoperă toate modelele importante
de pe piață
 Ușor de găsit în catalogul online de piese
de pe pagina Gatesautocat.com sau în
aplicația Gates Automotive Catalogue
 Consultanță tehnică oferită de experți
privind demontarea și instalarea
pe pagina Gatestechzone.com
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