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VĂ PREZENTĂM
FLEETRUNNER™,
PROGRAMUL
GATES DEDICAT
PIESELOR DE PE
PIAȚA DE SERVICII
POSTVÂNZARE
PENTRU VEHICULE
COMERCIALE GRELE
În calitate de furnizor de Echipamente Originale
(OE) cu prezență și acoperire globală, Gates aplică
aceleași standarde de calitate la fabricarea tuturor
pieselor de schimb FleetRunner™.
Aceste soluții de calitate premium permit motoarelor
să funcționeze mai eficient pe perioade mai
lungi de timp, generând economii la lucrările
de întreținere și maximizând timpul efectiv
de lucru al vehiculelor.

Disponibil pe stoc în Europa,
Orientul Mijlociu și Africa.

SISTEM DE TRANSMISIE CU CUREA PENTRU ACCESORII

CURELE FLEETRUNNER™ MICRO-V® (8542)
Gates cunoaște importanța calității pieselor OEM, oferind aceeași calitate și prin piesele
destinate serviciilor postvânzare (aftermarket): curelele FleetRunner™ sunt dovada fiabilității
la cel mai înalt nivel. Tehnologia avansată Gates în materie de design și materiale permite
curelelor FleetRunner™ să ofere un grad înalt de flexibilitate, stabilitate și capacitate de încărcare,
precum și o durată de viață de neegalat. Mai mult, curelele FleetRunner™ pot funcționa și tolera
descentrarea sistemului de transmisie cu curea pentru accesorii mai bine decât orice alte
curele de pe piața de servicii postvânzare (aftermarket), ceea ce le face soluția perfectă
pentru remedierea problemelor.

Strat superior (înveliș) și strat inferior (nervuri)
din EPDM ranforsat cu fibre de aramidă
 Rezistență la uzură
 Rezistență mare la fisurare
 Flexibilitate ridicată
 Fiabilitate, chiar și în regimurile de funcționare la temperaturi
ridicate ale motoarelor diesel moderne.
 Durată de viață utilă crescută grație profilului subțire al curelei

Corzi din materiale avansate din poliester sau aramidă,
rezistente la întindere
 Rezistență ridicată
 întindere scăzută
 Capacitate optimă de încărcare chiar și la tensionări extreme

CURELE FLEETRUNNER™ MICRO-V® STRETCH FIT® (8542)
Producătorii de vehicule comerciale folosesc curele elastice proiectate special pentru motoare de mare capacitate,
care nu sunt dotate cu dispozitiv de întindere a curelelor de transmisie pentru accesorii. Aceste curele elastice
montate din fabrică pot fi înlocuite numai de cureaua elastică de schimb specifică aplicației. Gates oferă răspunsul
ideal prin gama sa FleetRunner™ Micro-V® Stretch Fit®.

Designul rezistent și elastic al corzilor – asigură capacitate
maximă de menținere a tensionării, pe toată durata de viață
Construcția din cauciuc EDPM – face cureaua extrem
de rezistentă la uleiuri, uzură și piling
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SISTEM DE TRANSMISIE CU CUREA PENTRU ACCESORII

ROLE ÎNTINZĂTOARE
FLEETRUNNER™ (7808) (7803)
Gates este unul dintre cei mai mari
producători OE din lume de role întinzătoare,
punând la dispoziție aproximativ 170 de
coduri de role întinzătoare, special dezvoltate
pentru vehicule comerciale grele. Cu
numeroase caracteristici brevetate, rolele
întinzătoare FleetRunner™ sunt proiectate
să depășească cerințele stricte ale pieselor
originale (OEM). Pe durata testelor de
laborator și în condiții extreme de încercare
la vibrații și contaminare, acestea au rezistat
de trei ori mai mult decât rolele întinzătoare
ale concurenților de pe piața serviciilor
postvânzare.
 Etanșarea cu labirint – previne contaminarea
pieselor interne pentru a crește la maximum
durata de funcționare a rolelor întinzătoare
 Fulia din oțel prelucrat – reduce uzura de
suprafață, protejând în același timp rulmenții
interni împotriva contaminanților externi
 Rulmenți cu două rânduri de corpuri de rulare – două
rânduri de rulmenți poartă o sarcină mai mare și
rezistă de trei ori mai mult decât doi rulmenți separați
 Mecanismul de amortizare patentat – oferă
stabilitate maximă, reduce vibrațiile și crește durata
de viață a curelei, a rolei întinzătoare și a altor
componente din transmisia cu curea pentru accesorii
 Arc rotund – mai rezistent la oboseală
prin încovoiere decât un arc plat
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SISTEM DE TRANSMISIE CU CUREA PENTRU ACCESORII

SETURI FLEETRUNNER™ MICRO-V® (8572)
Este important să se utilizeze o abordare sistemică la diagnosticarea și revizia transmisiei cu curea pentru accesorii.
Componentele sistemului sunt proiectate să funcționeze și să se uzeze împreună. La schimbarea unei curele după un
număr mare de kilometri, este probabil ca și rola întinzătoare să fi ajuns la sfârșitul vieții. Mențineți performanța optimă
a sistemului inspectând și înlocuind toate componentele sistemului în același timp. Cu seturile FleetRunner™ Micro-V®
de la Gates, primiți toate piesele de calitate într-o singură cutie practică, pentru o revizie completă a sistemului.

 Set complet cu rolă (role) întinzătoare FleetRunner™,
curea (curele) FleetRunner™ Micro-V® și rolă (role)
de ghidare FleetRunner™ pentru fiecare aplicație
în parte, șuruburi de rolă întinzătoare (după caz)
 Recondiționarea întregului sistem folosind
componente de calitate OE perfect compatibile
previne revenirile costisitoare în service
 Economisiți timp și bani comandând un singur produs
 Toate piesele sunt acoperite de o singură garanție
 Unele seturi oferă îmbunătățiri față de construcțiile
OE, remediind probleme care au fost descoperite
pe durata a mii de kilometri de întreținere
a vehiculelor comerciale grele
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SISTEM DE TRANSMISIE CU CUREA PENTRU ACCESORII

CURELE TRAPEZOIDALE FLEETRUNNER™
Curelele trapezoidale FleetRunner™ sunt curele de înaltă performanță, proiectate să facă față regimurilor de funcționare
foarte dure ale motoarelor diesel moderne. Construcția specială de mare capacitate rezistă la crăpare, uzură, căldură
și ulei. Gama noastră include diferite tipuri de curele trapezoidale, pentru a răspunde tuturor nevoilor dumneavoastră.

CUREA TRAPEZOIDALĂ FLEETRUNNER™ CU ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE (8527) (8569)
 Curele cu înveliș special care asigură maximă protecție în condiții dificile de lucru.

CUREA TRAPEZOIDALĂ FLEETRUNNER™ - CU DANTURĂ TURNATĂ (8701)
(8537)
 Curele cu un model unic de dantură inferioară care oferă flexibilitate
sporită pentru fulii cu diametru mai mic și reduce tensiunea de
încovoiere, reducând așadar căldura generată de îndoirea rapidă,
una dintre cauzele deteriorării premature a curelelor.

FLEETRUNNER™ POWERBAND® - CU ÎNVELIȘ DE PROTECȚIE (8582)
 Curele compuse din două sau mai multe curele trapezoidale cu înveliș de protecție, unite permanent
prin intermediul unei benzi late din cauciuc ranforsat. Special concepute pentru transmisii sensibile
la vibrații și la șocuri, în cazurile în care curelele individuale se răsucesc sau sar de pe fulii.

FLEETRUNNER™ POWERBAND® - CU DANTURĂ TURNATĂ (8541)
 Curele compuse din două sau mai multe curele trapezoidale cu dantură
turnată, unite permanent prin intermediul unei benzi late din cauciuc
ranforsat. Special concepute pentru transmisii sensibile la vibrații și la șocuri,
în cazurile în care curelele individuale se răsucesc sau sar de pe fulii.
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SISTEM DE RĂCIRE

FURTUN PENTRU LICHIDUL DE RĂCIRE
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. Concepem,
producem și livrăm o gamă largă de furtunuri pentru lichidul de răcire, care se potrivesc și funcționează la fel de bine
ca cele originale.
Datorită gamei noastre largi, veți găsi cu siguranță furtunurile potrivite pentru toate tipurile și modelele de camioane
și autobuze.

FURTUN DIN CAUCIUC STANDARD EPDM/NEOPREN

FURTUN DREPT FLEETRUNNER™ GREEN STRIPE® (4168)
CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU POLIESTER
 Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
 Tub din cauciuc EPDM, inserții de ranforsare din material
sintetic, înveliș din cauciuc EPDM cu aspect stratificat
 Interval de temperatură între -40°C și +135°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R1, clasa D, tip CE, perete standard

FURTUN CU INSERȚII DE SÂRMĂ FLEETRUNNER™ GREEN STRIPE® (4685)
CAUCIUC EPDM, CU ARMĂTURI METALICE
 Tub din cauciuc EPDM, ranforsare din material sintetic cu sârmă
metalică vulcanizată, înveliș din cauciuc EPDM cu aspect stratificat
 Formează ușor racorduri curbate, putând înlocui furtunuri
curbate de diferite mărimi și forme
 Interval de temperatură între -40°C și +125°C pentru lichidul de răcire, +100°C pentru aer
 Îndeplinește cerințele SAE 20R5, clasa C

FURTUN FLEETRUNNER™ GREEN STRIPE® VULCO-FLEX® (4284)
CAUCIUC EPDM/NEOPREN, CU ARMĂTURI METALICE
 Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
 Tub din cauciuc EPDM, ranforsare din țesătură de poliester
cu spirală metalică încorporată, înveliș din cauciuc EPDM
 Formează ușor racorduri curbate, putând înlocui furtunuri
curbate de diferite mărimi și forme
 Interval de temperatură între -40°C și +125°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R5, clasa D2, tip CE
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SISTEM DE RĂCIRE

FURTUN STANDARD DIN CAUCIUC EPDM/ARAMIDĂ

FURTUN FLEETRUNNER™ FLEXCORD PLUS CU CORDON FLEXIBIL (4272)
CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU ARAMIDĂ
 Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
 Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu împletitură din aramidă, înveliș din cauciuc EPDM
 Interval de temperatură între -40°C și +135°C
 Îndeplinește cerințele DIN 73411, clasa B1 și SAE 20R4, clasa D2

FURTUN FLEETRUNNER™ 90° (4278)
CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU ARAMIDĂ
 Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
 Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu fibre de aramidă, înveliș din cauciuc EPDM
 Interval de temperatură între -40°C și +135°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R4, clasa D2, tip CE și DIN 73411, clasa A

FURTUN FLEETRUNNER™ 45° (4278)
CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU ARAMIDĂ
 Proiectat să reziste la degradare electrochimică, principala cauză a deteriorării furtunurilor
 Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu fibre de aramidă, înveliș din cauciuc EPDM
 Interval de temperatură între -40°C și +135°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R4, clasa D2, tip CE și DIN 73411, clasa A
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SISTEM DE RĂCIRE

FURTUN DIN SILICON (REZISTENT LA ACIZI ORGANICI)

FURTUN DREPT FLEETRUNNER™ DIN SILICON (4171)
 Funcționează perfect ca furtun de radiator de răcire, de radiator de încălzire
sau de transfer al lichidului de răcire în condiții de ventilare foarte slabe
 Tub verde din silicon, ranforsare cu fibre sintetice, înveliș verde din silicon
 Interval de temperatură între -40°C și +176°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R1, clasa A, perete standard

FURTUN FLEETRUNNER™ 90° DIN SILICON (4281)
 Tub verde din silicon, ranforsare cu fibre din poliester, înveliș verde din silicon
 Interval de temperatură între -50°C și +180°C
 Depășește cerințele SAE 20R1, clasa A, cu excepția plesnirii

FURTUN FLEETRUNNER™ 45° DIN SILICON (4281)
 Tub verde din silicon, ranforsare cu fibre din poliester, înveliș verde din silicon
 Interval de temperatură între -50°C și +180°C
 Depășește cerințele SAE 20R1, clasa A, cu excepția plesnirii

FURTUN CURBAT

FURTUN CURBAT FLEETRUNNER™ (4275)
 Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu împletitură din aramidă
sau celofibră, înveliș din cauciuc EPDM
 Interval de temperatură între -40°C și +125°C, uneori +135°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R4, clasa D2, tip CE și SAE 20R3,
clasa D1, tip CE (sub ∅ 25mm) și DIN 73411, clasa A (peste ∅ 25mm)
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SISTEM DE RĂCIRE

FURTUN PENTRU RADIATOR DE ÎNCĂLZIRE
FURTUN DREPT FLEETRUNNER™ DIN CAUCIUC EPDM PENTRU RADIATOR
DE ÎNCĂLZIRE (4230)
CAUCIUC EPDM, RANFORSAT CU FIBRE SINTETICE
 Tub din cauciuc EPDM, ranforsare cu fibre sintetice, înveliș din cauciuc EPDM
 Interval de temperatură între -40°C și +125°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R3, clasa D2, cu excepția durității (durometru 70-85 Shore A)

FURTUN DREPT FLEETRUNNER™ DIN SILICON PENTRU RADIATOR
DE ÎNCĂLZIRE (3231)
SILICON, RANFORSAT CU FIBRE SINTETICE
 Silicon rezistent la temperaturi ridicate pentru expunere la căldură excesivă
 Tub din silicon, ranforsat cu corzi dure din poliester rezistente
la întindere și la temperaturi ridicate, înveliș din silicon
 Interval de temperatură între -54°C și +177°C
 Îndeplinește cerințele SAE 20R3 HT, clasa A

RACORDURI FURTUN (ID 6-25MM) (7315)
Racordurile pentru furtun de la Gates sunt recomandate pentru furtunuri de radiator de încălzire și radiator, cu diametrul
mic, pentru o mai bună etanșare între furtunuri de același diametru interior sau de diametre interioare diferite. Folosind
racorduri drepte, cu reductor, cu cot și în formă de „T”, furtunurile pot fi montate în aproape orice configurație.
 Fabricate din 100% nailon ranforsat cu fibră de sticlă
 Rezistente la aditivi de răcire, benzină, motorină, ulei și GPL
 Dispozitivul antirotație împiedică răsucirea furtunului de pe fitting
 Designul simplu cu o buză de etanșare asigură etanșeitatea la scurgeri
 Rezistență superioară la temperaturi extreme cuprinse între -65°C și +250°C
 Presiune maximă de lucru de până la 2MPa (20kg/cm²)
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SISTEM DE RĂCIRE

TERMOSTATE (7412)
Gates oferă termostate cu design OE la prețuri
competitive, pentru a satisface necesitățile
motoarelor de camioane și autobuze din ziua de azi.
Acestea se potrivesc perfect, împiedicând scurgerile
și funcționând cu precizie, astfel încât temperatura
motorului să respecte specificațiile echipamentului
original. Construcția de calitate asigură o durată
de funcționare lungă, fără probleme.
Gama Gates include mai multe tipuri de termostate,
pentru a oferi același design ca cel specificat
de producătorii de camioane și autobuze.
 Furnizat împreună cu garnitură sau dispozitiv
de etanșare potrivit ofertei OE corespunzătoare
 Control precis al temperaturii de operare a motorului
 Încălzire și performanțe optime ale motorului
 Economisirea combustibilului și emisii scăzute
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SISTEM DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL

FURTUN DE COMBUSTIBIL
Indiferent dacă aveți nevoie de un furtun de combustibil sau de racorduri care să se potrivească la acestea,
doriți piese fiabile care să reziste mai mult. Prin programul său de furtunuri de combustibil, Gates oferă exact
aceste lucruri: proiectăm și fabricăm fiecare furtun și racord Gates la cele mai stricte standarde din industrie,
fără a face rabat de la calitate și asigurând 100% fiabilitate.

FURTUN DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL FLEETRUNNER™ (3225)
RANFORSAT CU MATERIAL TEXTIL
Furtun multifuncțional, cu diametru mic, proiectat pentru circuite de combustibil.
 Tub din nitril, ranforsare cu fibre sintetice, înveliș din nitril/PVC
 Presiune de lucru de până la 1MPa (10kg/cm²)
 Interval de temperatură între -40°C și +125°C
 Nu este conceput pentru imersare în rezervor (submersibil),
gaz petrolier coroziv, GPL sau biodiesel
 Îndeplinește cerințele SAE 30R7 și DIN 73379, cu excepția toleranțelor

FURTUN DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL FLEETRUNNER™ BARRICADE® (4219BG)
BARIERĂ: GARNITURĂ TERMOPLASTICĂ
Furtun de alimentare cu combustibil, cu permeabilitate scăzută.
 Compatibil cu mai multe tipuri de combustibil: benzină, E10, E15,
E85, motorină, biodiesel (de la B0 la B100: SME, PME, RME)
 Permeabilitate scăzută <15g/m2/zi: îndeplinește cerințele EPA și CARB
 Presiune de lucru de până la 0,34 MPa
 Interval de temperatură între -40°C și +125°C și +100°C
pentru biodiesel de la B-10 la B-100

FURTUN FLEXIBIL DE ALIMENTARE COMBUSTIBIL FLEETRUNNER™ (4663)
RANFORSAT CU SÂRMĂ ELICOIDALĂ
Furtun flexibil pentru un racord perfect între gâtul de umplere și rezervorul de combustibil.
 Tub din nitril, ranforsare cu material sintetic cu inserții de sârmă
metalică vulcanizată, înveliș din material textil căptușit cu neopren
 Interval de temperatură între -40°C și +100°C
 Îndeplinește cerințele SAE 30R5

RACORDURI FURTUN (ID 2-12MM) (7315)
Racordurile de la Gates sunt recomandate pentru furtunuri de alimentare cu
combustibil, cu diametrul mic, pentru o mai bună etanșare între furtunuri de
același diametru interior sau de diametre interioare diferite. Folosind racorduri
drepte, cu cot, cu reductor, în formă de „T” și de „Y”, furtunurile pot fi montate
în aproape orice configurație.
 Designul unic și simplu asigură etanșeitatea la scurgeri
 Rezistente la aditivi de răcire, benzină, motorină, ulei și GPL
 Nailonul ranforsat cu fibră de sticlă rezistă la temperaturi
extreme cuprinse între -65°C și +250°C
 Presiune de lucru de până la 2MPa (20kg/cm²)
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FURTUN TURBOCOMPRESOR

Atunci când furtunurile turbocompresorului trebuie schimbate, insistați asupra folosirii de furtunuri de calitate superioară
de la Gates. În propria noastră unitate de producție fabricăm furtunuri de turbocompresor pentru vehicule comerciale,
care sunt realizate la aceleași standarde de calitate ca furtunurile originale.

FURTUN FLEETRUNNER™ DREPT DIN SILICON PENTRU TURBOCOMPRESOR
(4177)
Furtun universal pentru turbocompresor, care poate fi ușor tăiat la lungimea necesară.
 Tub din fluorocarburi (FKM), ranforsare din împletitură de poliester
foarte rezistentă la întindere, înveliș din silicon
 Interval de temperatură între -50°C și +170°C cu vârfuri de până la +200°C
 Îndeplinește cerințele SAE J200

SETURI DE FURTUNURI FLEETRUNNER™ DIN SILICON PENTRU
TURBOCOMPRESOR (4177)
Seturi în funcție de aplicație în care sunt incluse furtunul specific
pentru turbocompresor și prinderi premium cu șurub-cap ciocan.
 Tub din fluorocarburi (FKM), împletitură de meta-aramidă
foarte rezistentă la întindere, înveliș din silicon
 Interval de temperatură între -50°C și +230°C cu vârfuri de până la +270°C
 Îndeplinește cerințele SAE J200
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FURTUNURI DIVERSE

FURTUN FLEXIBIL PENTRU AER (ADMISIE) ȘI VENTILAȚIE (4663)
Furtun extrem de flexibil pentru racordurile filtru de aer-motor, conductele dispozitivului
de degivrare sau ale radiatorului de încălzire.
 Diametru de 16-92mm
 Tub din neopren, ranforsare din material textil cu inserții
de sârmă metalică vulcanizată, înveliș din neopren
 Interval de temperatură între -34°C și +121°C

FURTUN FLEXIBIL DE MARE CAPACITATE PENTRU AER (ADMISIE) (4663)
Furtun flexibil foarte rezistent pentru racorduri filtru de aer-motor.
 Diametru de 102-140mm
 Tub din neopren, ranforsare din material textil foarte
gros și sârmă de oțel dublă, înveliș din neopren
 Interval de temperatură între -34°C și +121°C

FURTUN FLEXIBIL PENTRU FLUX DE AER (7743)
Conectează sursele de aer cald la filtrele de aer pentru un control mai eficient al emisiilor.
Contribuie la eliminarea gheții din carburator și îmbunătățește încălzirea motorului.
 Furtun din aluminium ondulat
 Este extrem de flexibil, își păstrează totuși forma după formare
 Interval de temperatură între -40°C și +250°C
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FURTUNURI DIVERSE

FURTUN PENTRU DISPOZITIVUL DE DEGIVRARE (7768)
Furtun ușor de modelat și tăiat. Recomandat pentru aplicații de joasă presiune
sau de aspirație, cum ar fi dispozitivele de degivrare, conductele de aer și admisie.
 Tub din țesătură textilă compactă, impregnată cu cauciuc,
ranforsat cu sârmă elicoidală rezistentă
 Interval de temperatură între -40°C și +107°C

FURTUN PENTRU ȘTERGĂTOARELE DE PARBRIZ ȘI DE VID (4040)
Furtun ideal pentru înlocuirea tuburilor din PVC folosite la ștergătoarele de parbriz
sau de faruri ale vehiculelor, pentru conectarea accesoriilor acționate vacuumatic
și descărcarea preaplinului din radiator sau a apei de ploaie.
 Tub și înveliș din cauciuc EPDM
 Interval de temperatură între -40°C și +125°C
 Îndeplinește cerințele SAE J1037, SAE 942, SAE J200 M4CA710 A25 B35 C32 EA14 F19
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