FURTUNURI
DE AERISIRE
A CARTERULUI
O NOUĂ OPORTUNITATE DE PROFIT
DE LA GATES PENTRU ATELIERELE
DE SERVICE
Realizate din materiale de calitate OE dovedită și echipate cu aceleași racorduri OE ușor de montat, gama
de furtunuri de aerisire a carterului a fost adăugată la lista tot mai mare de soluții rentabile de la Gates.
Furtunurile de aerisire a carterului transmit vaporii de ulei și gazele din motor de la carter către galeria
de admisie. Joacă un rol important în controlul emisiilor dăunătoare. V-am ascultat și am identificat
o creștere semnificativă a cererii pentru anumite aplicații. Acestea includ modele de la producători
precum BMW, Fiat și VAG Group.
Ne-am bazat pe cei peste 100 de experiență în producția de furtunuri pentru a dezvolta soluții
de calitate OE care să fie ușor de montat și să îndeplinească cerințele pieței dumneavoastră.
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CONTROL DE ÎNCREDERE
ȘI FIABILITATE
DE CE SE STRICĂ FURTUNURILE
DE AERISIRE A CARTERULUI?
Printre problemele cauzate de scurgerile din
sistem se numără eliberarea unor emisii
dăunătoare în motor și în atmosferă. Au fost
identificați mai mulți factori care contribuie la
deteriorarea timpurie a furtunurilor. Aceștia includ:
 Deteriorarea racordurilor de plastic folosite
în realizarea furtunurilor
 Fisurile cauzate de umezeală și condens
în interior
 Înfundarea cu mâzgă formată din sedimente
de ulei și carbon
 Garniturile din cauciuc moale care se rup
și provoacă scurgeri

MAI MULT DECÂT VĂ AȘTEPTAȚI
Evitați așteptarea și costurile suplimentare
asociate de obicei cu rețelele OE datorită
accesului la un tip fiabil de furtunuri
de aerisire a carterului de calitate OE
de la Gates. Obțineți tot ce aveți nevoie
cu un singur apel.

SURSĂ FIABILĂ
Gama de furtunuri de aerisire a carterului a fost adăugată
la lista tot mai mare de soluții rentabile pentru piața
postvânzare de la Gates. Realizate din materiale de calitate
OE dovedită și echipate cu aceleași racorduri ușor de montat,
cele mai noi piese vor satisface cererea existentă.

GATES
AUTOMOTIVE CATALOGUE
DISPONIBIL PENTRU

DISPONIBIL ÎN

URMĂRIȚI GATES AUTO

CONTACTAȚI DISTRIBUITORUL AZI!
GATESAUTOCAT.COM

E18/70629 - © GATES - 09/2020

GATES.COM

