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™

PROGRAMA DE CORREIAS PARA
SCOOTERS E VEÍCULOS DE RECREIO
As correias de substituição de velocidade variável BOOST™ da Gates proporcionam o máximo
desempenho das transmissões CVT de motores a gasolina na gama dos 50 cc a 900 cc e suportam
qualquer estilo de condução desportiva. A Gates coloca todo o seu conhecimento no desenvolvimento
de correias nas quais pode confiar. As correias BOOST™ são muito resistentes e, por isso, são um
investimento inteligente no desempenho e fiabilidade do seu veículo de recreio.
Adequadas para profissionais
A Gates é um fabricante de correias de alta tecnologia líder para os mercados automóvel e industrial.
As correias Gates apresentam um desempenho superior através da utilização de materiais e processos
de fabrico de última geração. A escolha da Gates não se encerra na compra de correias, mas também
é ter a certeza do poder do nome de uma marca experiente. A Gates tem uma longa história de criação
de novos produtos e materiais para cumprir requisitos em constante evolução. A nossa base de clientes
a nível mundial provém da nossa avançada tecnologia de correias, da nossa política de desenvolvimento
de produtos e de procedimentos de design inovadores e inclui várias marcas de topo de gama.
Como fornecedor líder de fabricantes de equipamento original em toda a Europa, a Gates oferece
um equivalente de equipamento original para as suas substituições de correias!

PORQUE UMA CONDUÇÃO DESPORTIVA EXIGE UM COMPONENTE ROBUSTO
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CONCEBIDA
PARA AS
LONGAS
DISTÂNCIAS

EIS O QUE TORNA AS CORREIAS BOOST™
DA GATES IMBATÍVEIS:
 Disponível em três construções diferentes para satisfazer
os requisitos mais variados:
1) BOOST™ com composto de borracha reforçada
com aramida para aumentar a durabilidade

Ao longo dos anos, a Gates desenvolveu
tecnologias patenteadas em termos
de materiais das correias e processos
de fabrico. Materiais de alta qualidade
e funcionalidades avançadas do produto
otimizam o desempenho, aumentam
a vida útil do produto e reduzem os custos
de manutenção para níveis garantidamente
baixos. Todas as correias Gates destacam-se
por uma ou mais das seguintes
características únicas:
 Composto de borracha reforçado com
fibra de aramida, para resistir melhor ao
desgaste e assegurar um deslizamento
suave nas polias da varinha
 Tratamento químico avançado dos
membros tensores, para assegurar
uma melhor ligação entre a corda e
a borracha e garantir maior vida útil da
correia e elevada resistência a choques
 Compostos de borracha exclusivos,
para oferecer uma resistência ótima
às temperaturas mais altas e mais
baixas e à carga térmica sob fricção

2) BOOST™+ com composto de borracha reforçada
com aramida e membros de tensão de aramida
extra fortes para maximizar a aceleração,
a resistência à carga de choque e vida útil
3) BOOST™ DN com composto EPDM de último geração,
membros tensores de aramida extrafortes e construção
de entalhe duplo para garantir um desempenho
extremamente elevado, especialmente adequado
para veículos de alto deslocamento fabricados nas
instalações europeias da Gates, todos certificados
de acordo com os mais elevados padrões de qualidade
e segurança e ambientais
 Sem componentes químicos tóxicos, em conformidade
com as diretivas europeias relevantes
 Fabricadas nas instalações europeias da Gates,
todos certificados de acordo com os mais elevados
padrões de qualidade, segurança e ambiente
Construídas de acordo com os padrões de qualidade
do equipamento original e projetado especificamente
para aplicações de velocidade variável, o BOOST™
satisfaz os exigentes requisitos dos veículos atuais.

 Processos de produção consistentes,
para garantir a precisão dimensional

NO SEU EMPENHO EM INOVAR,
A GATES ADAPTOU A SUA
EXPERIÊNCIA COMPROVADA
EM APLICAÇÕES PARA O MERCADO
RECREATIVO E OFERECE-LHE
A SUA GAMA ABRANGENTE DE
CORREIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE
VELOCIDADE VARIÁVEL BOOST™.
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