CARTERONTLUCHTINGSSLANG

EEN NIEUWE MOGELIJKHEID
VAN GATES VOOR GARAGES
OM DE OMZET TE VERGROTEN
Het assortiment carterontluchtingsslangen is toegevoegd aan de groter wordende lijst van
kosteneffectieve oplossingen verkrijgbaar bij Gates. De slangen zijn gemaakt van beproefde
materialen van OE-kwaliteit en zijn uitgerust met dezelfde snel te plaatsen OE-connectoren.
Carterontluchtingsslangen voeren oliedampen en gassen uit het carter van de motor naar het inlaatspruitstuk. Ze spelen een belangrijke rol bij het beheersen van de uitstoot van schadelijke motordampen.
Wij hebben uw feedback ontvangen en enkele aanzienlijke toenames in de vraag naar bepaalde
toepassingen opgemerkt. Hieronder vallen modellen van fabrikanten als BMW, Fiat en VAG Group.
We hebben dankzij onze 100 jaar aan ervaring in het maken van slangen oplossingen van OE-kwaliteit
kunnen ontwikkelen die makkelijk te plaatsen zijn en voldoen aan de vraag uit de markt.
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BETROUWBARE CONTROLE
EN BETROUWBAARHEID
WAT KAN DEFECTEN AAN
CARTERONTLUCHTINGSSLANGEN
VEROORZAKEN?
Lekkage uit het systeem kan mogelijk leiden
tot het vrijkomen van schadelijke uitstoot in
het motorcompartiment en de atmosfeer. Er zijn
een aantal factoren geïdentificeerd die kunnen
bijdragen aan vroegtijdige defecten van slangen.
Onder meer:

OVERSTIJGT DE VERWACHTINGEN
Vermijd wachttijden en extra kosten bij
de OE-merkdealers, dankzij de toegang
tot een betrouwbaar merk van
carterontluchtingsslangen van OE-kwaliteit
van Gates. U bent slechts een telefoontje
verwijderd van wat u nodig hebt.

 Aantasting van plastic connectoren gebruikt
bij de vervaardiging van de slang
 Scheuren veroorzaakt door interne vochten condensatievorming
 Verstopping door bezinksel van olie
en koolstofafzettingen
 Zacht rubberen aansluitingen die scheuren
en vervolgens lekken

BETROUWBARE BRON
Het assortiment carterontluchtingsslangen is toegevoegd aan de groter
wordende lijst van kosteneffectieve aftermarketoplossingen van Gates.
De slangen zijn gemaakt van beproefde materialen van OE-kwaliteit
en zijn uitgerust met dezelfde snel te monteren OE-connectoren.
Deze nieuwe onderdeelnummers dekken de bestaande vraag goed af.
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