КОМПЛЕКТИ ЗА СИНХРОННО
РЕМЪЧНО ЗАДВИЖВАНЕ

МИСЛЕТЕ КОМПЛЕКСНО
За максимална безопасност при подмяна
на ангренажния ремък трябва да бъдат подменени
и всички други части на ремъчното задвижване,
които подлежат на износване и повреди.
Подмяната с висококачествени компоненти,
които отговарят или надвишават
спецификациите на оригиналното оборудване
(ОЕ), е най-добрата гаранция за продължителна
безпроблемна производителност. С Gates, като
известен доставчик на OE за всички големи
производители на автомобили, можете да сте
сигурни, че пълната линия от комплекти
PowerGrip® за следпродажбено обслужване
е произведена, като са приложени точно
същите стандарти за качество както при OE.

GATES.COM

Когато е време да се смени ремъкът,
препоръчваме пълен основен ремонт
с комплекти PowerGrip® от Gates.
Надеждност и качество на ОЕ, по-малко
посещения в сервиза, по-доволни клиенти.

ИНТЕЛИГЕНТНИ УНИВЕРСАЛНИ РЕШЕНИЯ
Едновременната подмяна на всички бързоизносващи се части на синхронното ремъчно задвижване
е най-добрият подход за предотвратяване на нови посещения в сервиза и финансови загуби. Gates
предоставя комплекти с важни допълнителни принадлежности за почти всяка марка и модел
на автомобил. С комплектите PowerGrip® от Gates автосервизите могат да бъдат сигурни,
че получават пълни решения, които включват всичките технически съответстващи компоненти,
необходими за извършването на всички дейности по цялостната подмяна.

GATES ВИ ПРЕДЛАГА ГОТОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА ЦЯЛОСТНАТА РАБОТА:
КОМПЛЕКТ POWERGRIP®
Универсален комплект, който съдържа
ремък(ремъци) PowerGrip® с качество
на ОЕ плюс всички съответстващи метални
компоненти и аксесоари с качество на ОЕ.

КОМПЛЕКТ POWERGRIP®
ПЛЮС ВОДНА ПОМПА
Същите компоненти, като в комплекта
PowerGrip®, с добавка водна помпа
за специализирано приложение.

КОМПЛЕКТ POWERGRIP®
ПЛЮС ВОДНА ПОМПА С ABDS
За приложения, при които водната помпа,
задвижвана от спомагателен ремък, може
да бъде достигната само ако ангренажният
ремък е отстранен.

КОМПЛЕКТ POWERGRIP®
ПЛЮС ВОДНА ПОМПА
ПЛЮС ТЕРМОСТАТ
За приложения, при които термостатът е зад
системата на ангренажно ремъчно задвижване.

КОМПЛЕКТ POWERGRIP®
ПЛЮС РАЗДЕЛИТЕЛЕН
ИНСТРУМЕНТ ЗА SUBARU
Със специализиран инструмент, за да
се осигури постигане на правилната хлабина
при определени двигатели на Subaru и да се
предотврати скъпоструващата преждевременна
повреда на ангренажното ремъчно задвижване.
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ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
 Възстановяването на цялата система
с перфектно съответстващи компоненти
с качество на ОЕ предотвратява
скъпоструващи нови посещения в сервиза
 Поръчката на само един продукт спестява
време, следователно и пари
 Една гаранция за всички части
 Пълна гама е на разположение за повече
от 95% от всички европейски автомобили
 Подробни инструкции за правилен монтаж

