SADY SYNCHRONNÍCH ŘEMENOVÝCH POHONŮ

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP
V zájmu maximální bezpečnosti, když nastane
čas výměny rozvodového řemene, by současně
s ním měly být vyměněny i ostatní opotřebitelné
díly řemenového pohonu. Výměna za vysoce
kvalitní součásti, které splňují nebo překonávají
specifikace originálního vybavení, je vaší nejlepší
zárukou dalšího bezproblémového provozu.
S renomovaným dodavatelem originálního vybavení
pro všechny hlavní výrobce automobilů, společností
Gates, můžete mít jistotu, že kompletní sortiment
sad PowerGrip® pro trh náhradních dílů je vyráběn
dle stejně vysokých standardů kvality.
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Když je čas na výměnu řemenu, doporučte
provedení opravy celého systému pomocí sad
PowerGrip® od společnosti Gates. Spolehlivá
kvalita originálního vybavení, méně návratů
do servisu, spokojenější zákazníci.

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ „VŠE V JEDNOM“
Současná výměna všech opotřebitelných dílů synchronního řemenového pohonu je tím nejlepším způsobem,
jak zabránit návratům do servisu a ztrátám zisku. Společnost Gates nabízí sady s klíčovými doplňky pro
prakticky každý model a typ vozu. Se sadami PowerGrip® od společnosti Gates si servisy mohou být jisté,
že hned napoprvé obdrží kompletní řešení obsahující všechny technicky relevantní díly potřebné k výměně.

SPOLEČNOST GATES NABÍZÍ PŘIPRAVENÁ ŘEŠENÍ PRO PROVEDENÍ
KOMPLETNÍHO SERVISNÍHO ÚKONU:
SADA POWERGRIP®
Sada „vše v jednom“ obsahuje řemen(y)
PowerGrip® a veškeré kovové díly
a příslušenství v kvalitě originálního vybavení.

SADA POWERGRIP® S VODNÍM
ČERPADLEM
Stejné díly jako sada PowerGrip® s dodatečným
vodním čerpadlem pro konkrétní použití.

SADA POWERGRIP® S DISTANČNÍM
NÁSTROJEM SUBARU
S exkluzivním nástrojem, který zajišťuje
správnou vůli u určitých motorů Subaru,
a zabraňuje předčasnému selhání
systému rozvodového řemenu.
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SADA POWERGRIP® S VODNÍM
ČERPADLEM ABDS
Pro případy, kdy je přístup k přídavnému vodnímu
čerpadlu poháněnému řemenem možný pouze
po demontování rozvodového řemenu.

SADA POWERGRIP® S VODNÍM
ČERPADLEM A TERMOSTATEM
Pro použití, kdy je termostat umístěný za hnacím
systémem rozvodového řemene.

VÝHODY PRO VÁS
 Obnovení celého systému součástmi
v kvalitě originálního vybavení zabraňuje
nákladným opakovaným servisním zásahům
 Objednáním jediného produktu ušetříte
čas i peníze
 Jedna záruka na všechny díly
 K dispozici je kompletní sortiment pro
více než 95% všech evropských aut
 Podrobné instalační pokyny pro
přesnou instalaci

