MANGUEIRAS DE REFRIGERANTE

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA
EM MANGUEIRAS
Os motores estão cada vez mais complexos
e o mesmo acontece com as suas mangueiras
de refrigerante. As mangueiras “modulares”
modernas ramificam-se para levarem refrigerante
a uma variedade de equipamento sob o capô
e, de uma forma geral, vêm em conjuntos
completos com fixações e conectores montados.
Quando chegar a altura da mudança de mangueira,
opte pela Gates. Desenhamos, fabricamos
e fornecemos uma grande variedade de mangueiras
de refrigerante tradicionais e modulares, que
se ajustam e têm um desempenho exatamente
como as originais. Para além disto, obtém uma
solução completa, pois todas as nossas
mangueiras modulares incluem conectores
e fixações com a exatidão do equipamento
original, para garantir uma instalação simples
e sem fugas.
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QUALIDADE E FIABILIDADE RIGOROSAS
Como empresa vanguardista em produtos de alta tecnologia para o setor automóvel, a Gates tem
mais de 30 anos de experiência na fabricação de mangueiras, o que lhe permite um controlo
completo do processo de produção e da qualidade do produto. Todas as mangueiras da Gates
correspondem ao equipamento original em formato, ajuste e funcionamento. A extensão da nossa
gama garante que encontrará a mangueira certa para quase todo o parque automóvel europeu.

MANGUEIRAS DE RADIADOR
MODULARES

MANGUEIRAS
DE AQUECEDOR

MANGUEIRAS CURVAS
TRADICIONAIS

MANGUEIRAS DE TANQUE
DE EXPANSÃO

O QUE PRODUZ FALHAS NAS MANGUEIRAS MODULARES?

Os conectores de plástico
ficam quebradiços,
podendo partir-se
ou estalar devido,
entre outras coisas,
à vibração do motor

Além disto, muitas mangueiras modulares têm
no seu interior sensores, redutores de fluxo
e válvulas direcionais, que se podem danificar
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Tal como acontece com as mangueiras
tradicionais, a exposição ao refrigerante
e aos ciclos quentes e frios por baixo
do capô amolece e expande a borracha,
provocando falhas na mangueira

Os conectores rápidos tendem
a ficar danificados quando
as mangueiras são retiradas
para a manutenção do sistema
de refrigeração geral

