FURTUNURI PENTRU
LICHIDUL DE RĂCIRE

TEHNOLOGIE AVANSATĂ DE
CONSTRUCȚIE A FURTUNURILOR
Motoarele devin din ce în ce mai complicate,
la fel și furtunurile pentru lichidul de răcire.
Furtunurile „modulare” moderne se ramifică pentru
a transporta lichidul de răcire către diverse piese
de sub capotă. De regulă, sunt livrate sub formă
de ansambluri complete cu cleme și conectori.
Când sosește momentul să schimbați furtunul,
apelați la Gates. Concepem, producem și livrăm
o gamă largă de furtunuri tradiționale și modulare
pentru lichidul de răcire, care se potrivesc
și funcționează la fel de bine ca cele originale.
În plus, beneficiați de o soluție completă, deoarece
toate furtunurile noastre modulare sunt echipate
cu cleme și conectori conforme OE pentru
a asigura o montare simplă, fără scurgeri.
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CALITATE ȘI FIABILITATE FĂRĂ COMPROMISURI
Gates este o companie pionieră în domeniul produselor auto de înaltă tehnologie, cu peste 30
de ani de experiență în producția de furtunuri, asigurând controlul deplin al procesului de producție
și al calității produsului. Fiecare furtun Gates corespunde echipamentului original (OE) din punctul
de vedere al formei, dimensiunii și funcționalității. Datorită gamei noastre largi, veți găsi
cu siguranță furtunul potrivit pentru aproape orice autovehicul european.

FURTUNURI MODULARE
DE RADIATOR

FURTUNURI PENTRU
RADIATORUL DE ÎNCĂLZIRE

FURTUNURI CURBATE
TRADIȚIONALE

FURTUNURI PENTRU
REZERVORUL DE EXPANSIUNE

DE CE SE STRICĂ FURTUNURILE MODULARE?

Conectorii de plastic devin
fragili și se pot rupe ori
sparge, de exemplu din
cauza vibrațiilor motorului

De asemenea, multe furtunuri
modulare sunt prevăzute cu senzori,
limitatoare de debit și supape de control
al direcției care se pot degrada
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La fel ca în cazul furtunurilor
tradiționale, expunerea la lichidul
de răcire și la ciclurile de încălzire
și răcire de sub capotă înmoaie
și dilată cauciucul, ducând
la deteriorarea furtunurilor

Conectorii rapizi tind
să se deterioreze atunci
când furtunurile sunt scoase
pentru întreținerea generală
a sistemului de răcire

