LUCHTINLAATSLANGEN
BETROUWBARE OPLOSSINGEN GELIJK
AAN DIE VAN DE OE-NETWERKEN
Luchtinlaatslangen vormen een cruciale bron van schone lucht en zijn essentieel voor het efficiënt
presteren van verbrandingsmotoren voor de meeste auto's van de laatste generaties. De onderdelen
van luchtinlaatslangen bij bepaalde vroege modellen vertonen echter steeds meer defecten.
Wij hebben de vraag hiernaar vastgesteld en zijn de uitdaging aangegaan!
Met meer dan 100 jaar ervaring in het maken van slangen en een gevestigde OE-reputatie doet ons
assortiment luchtinlaatslangen niet onder aan de kwaliteit van OE-netwerken. Onze luchtinlaatslangen
dekken een breder gamma af dan de andere alternatieven. Het resultaat is een assortiment aan
complete oplossingen om aan het grote aantal toepassingen te voldoen waarnaar de vraag
blijft toenemen.
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NIEUWE OPLOSSINGEN GEÏDENTIFICEERD
WAT KAN DEFECTEN AAN
LUCHTINLAATSLANGEN VEROORZAKEN?
 Trillingen van de motor, inconsistente dikte
van de slangwand en algemene degeneratie
van het rubber in de loop der tijd behoren tot
de oorzaken van defecten die onlangs zijn
vastgesteld op een breed scala aan modellen
van de eerste generaties.
 Zachte elleboogverbindingen kunnen
imploderen, wat tot een vernauwde
doorstroming leidt.
 Onbedoeld morsen bij het geplande
verversen van olie kan de aantasting
van de slang versnellen.
 Een daling in de luchtinlaatdruk kan leiden
tot een mengsel dat rijk is aan brandstof,
een defecte zuurstofsensor en een mogelijk
defect van de katalysator.

WAAR MOETEN WE OP LETTEN?
Uw eerste aanwijzing is vaak een brandend
motorstoringslampje. Het volgende kan uw
diagnose mogelijk bewijzen:
 Een hoger brandstofverbruik
 Ruw stationair draaien
 Slechte motorprestaties

ONTWORPEN VOOR DE UITDAGINGEN
VAN VANDAAG
Het assortiment luchtinlaatslangen van Gates wordt vervaardigd
uit beproefde EPDM- en NBR-materialen die overeenkomen
met OE-specificaties. Onze onderdelen hebben een
perfecte pasvorm. Bij Gates bent u slechts een telefoontje
verwijderd van een breed assortiment aan toepassingen
onderhevig aan een aanzienlijke aftermarketvraag.
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