FURTUNURI
ADMISIE AER
SOLUȚII FIABILE
CARE CONCUREAZĂ CU REȚELELE OE
O sursă vitală de aer curat, esențială pentru performanța motoarelor cu ardere internă la majoritatea
mașinilor din ultimele generații, furtunurile de alimentare cu aer de pe anumite modele mai vechi sunt
tot mai supuse deteriorării componentelor. Am identificat cererea și am răspuns provocării!
Având peste 100 de ani de experiență în producția de furtunuri și o reputație OE solidă, gama noastră
de furtunuri de alimentare cu aer rivalizează cu nivelul de calitate al rețelelor OE și oferă o paletă largă,
mai bună decât orice alternativă. Rezultatul este o gamă de soluții complete care se potrivesc unui
număr mare de aplicații pentru care cererea este în creștere.
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SOLUȚII INOVATOARE IDENTIFICATE
CE DUCE LA DETERIORAREA
FURTUNURILOR DE ADMISIE AER?
 Vibrațiile motorului, grosimea variabilă
a peretelui furtunului și degradarea generală
a cauciucului în timp se numără printre cauzele
deteriorării recent diagnosticate într-o gamă
largă de aplicații mai vechi.
 Racordurile flexibile cu cot se pot închide
prin aspirație, creând presiune excesivă
 Scurgerile accidentale la schimburi
de ulei programate pot accelera
deteriorarea furtunului.
 O scădere a presiunii de alimentare cu aer
poate duce la un mix plin de combustibil,
deteriorarea senzorului de oxigen și
a convertorului catalitic.

IDENTIFICĂM SEMNELE DE AVERTIZARE
Primul semnal este lumina de avertizare
a motorului. Printre dovezile care pot
confirma diagnosticul se numără:
 Consum crescut de combustibil
 Ralanti neregulat
 Performanță slabă a motorului

PROIECTAT PENTRU PROVOCĂRILE DE ASTĂZI
Gama de furtunuri de alimentare cu aer Gates este realizată
din EPDM dovedit și materiale NBR care îndeplinesc
specificațiile OE. Piesele noastre sunt soluții ușor de
potrivit. Cu un singur apel la Gates accesați o gamă largă
de aplicații la mare căutare pe piața postvânzare.
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