CVT-REMMAR
FÖR TUFF TERRÄNG
NYTT! G-FORCE REDLINE™

G-FORCE ™ C12™

G-FORCE™

THE
G-FORCE SERIEN
™

Gates G-Force är en
komplett serie med
högpresterande CVT-remmar
för ytterst krävande
förhållanden som ger
perfekt OE-passform med
matchande växlingskurvor
och transmissions
förhållanden för remskivorna.
G-Force-drivremmarna är
tillverkade i USA, testade
ute på fält och är mycket
pålitliga och effektiva
i krävande miljöer så att
du får möjlighet att njuta till
fullo av dina offroadäventyr.

G-FORCE REDLINE ™
Vår senaste G-Force CVT-rem konstruerad av avancerade material.
Gates G-Force RedLine CVT-remmar har testats grundligt både på
labbet och ute på fältet och har utformats för att klara de allra tuffaste
turerna på sanddyner, i öken- och bergslandskap samt på tävlingsbanan.
Remmarna är konstruerade för att klara den extrema friktion,
de höga trycken och den starka värme som uppstår i i samband
med snabb acceleration, frekvent nedväxling och tung last.
■

Ger i genomsnitt 75 % högre dynamisk axiell styvhet,
upp till 50 % mindre hastighetsförluster och bättre återhämtning
efter temperaturer på upp till 170 °C utan effektförlust

■

Bästa valet för extrema offroadmiljöer: bättre acceleration, högre
topphastigheter, lägre transmissionsförhållande och energiförlust

■

Bättre värmetålighet och återhämtning, även under krävande körning

■

Extremt utmattningsbeständig

■

Bättre hållbarhet, sprickhållfasthet och slitstyrka

G-FORCE ™ C12™

G-FORCE ™

Branschens första riktiga
höghållfasta CVT-rem med
kolfiberkord ger enastående
drivkraft för krävande offroadterräng
och erbjuder minimal töjning
och enastående styrka.

Seriens verkliga arbetshäst
G-Force CVT klarar allt från
en tuff arbetsdag till de verkliga
utmarkerna.

■

Utmärkt värmetålighet
och flexibilitet

■

Bättre gasrespons
och acceleration

■

Toppeffekt bevaras under
hela växlingskurvan

■

Ger prestanda, hållbarhet,
enkelhet och högt värde
för offroadföraren

■

Flexibla material med hög
prestanda möjliggör acceleration
med snabb respons

■

Ökad livslängd – håller längre
än andra eftermarknadsremmar

GRUNDLIGT
TESTADE
I LABB OCH
UTE PÅ FÄLTET

VILKEN CVT-REM
SKA JAG HA?
G-FORCE ™
CVT-REM

G-FORCE ™ C12™
CVT-REM

G-FORCE
REDLINE ™
CVT-REM*

FORDONSTYPER
Mindre motor, standardfordon (ca 150–399 cc)
Medelkraftig motor, standardfordon (ca 400–799 cc)
Kraftig motor, standardfordon (ca 800–1 100 cc)
Extremt kraftig motor, standardfordon (upp till 1 300 cc)
Omfattande ändringar av fordon/motor efter köp/turboladdning

–
 
 


 
–
 

 

TYP AV KÖRNING OCH TERRÄNG
Lugn offroadkörning, lägre hastigheter
Inte alltför svår terräng (utan djup sand, snö, lera eller stora hinder)
Aggressiv körstil (snabb och frekvent acceleration/inbromsning)
Körning över klippor, sanddyner, lermark, tävlingskörning
Långa sträckor i krävande terräng

–
 
–
 

 
–
 

 

LAST + MOMENT
Användning av skoveldäck eller större däck än normalt

–





Tung nyttolast, bogsering, dragning, schaktning och tillbehör
som ökar vikten






* OM TILLGÄNGLIG

PRODUKTREKOMMENDATION:
BÄST

BÄTTRE

BRA

–

REKOMMENDERAS EJ

Höghållfast aramidfiberkord

Maximerar acceleration, stöthållfasthet
och extrem utmattningshållfasthet

G-FORCE REDLINE ™ & G-FORCE ™
Hållfast kolfiberkord

Minimal töjning och enastående styrka för
snabbare acceleration, bättre gasrespons
och konsekventa växlingsprestanda

G-FORCE ™ C12 ™

Aramidfiberfylld etylelastomer

Maximal styvhet och värmetålighet för
högre lastkapacitet, högre toppmoment,
mindre värmepåverkan och hastighetsförlust

G-FORCE REDLINE

Aramidfiberfylld kloropren

Hållbarhet och optimerad prestanda

G-FORCE C12 & G-FORCE

Trapetsformad
kugg på ovansidan och
rundad kugg på undersidan
För enastående flexibilitet,
värmeavledning och effektivitet

Specialkomponerat
bindemedel
Förlänger remmens
livslängd

Kuggmantel
i textil
Mjuk växling och
högre slitstyrka

GATES
BILDELSKATALOG
AVAILABLE FOR

DON’T BREAK IT

BREAK IT IN

AVAILABLE IN THE

FÖLJ GATES AUTO

INKÖRNING AV NY REM:
Se till att köra in den nya G-Force-remmen på rätt sätt så att den inte
går sönder i förtid.
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