KITS VOOR SYNCHRONE
RIEMAANDRIJVINGEN

THINK SYSTEM
Wanneer de distributieriem moet worden
vervangen, dan kunt u voor maximale veiligheid
het beste ook alle andere aan slijtage onderhevige
onderdelen van de riemaandrijving vervangen. De
beste garantie voor een probleemloze verwerking
is vervanging door componenten van hoge
kwaliteit die voldoen aan de specificaties van
de originele uitrusting (OE) of deze overtreffen.
Gates is een gerenommeerd OE-leverancier voor
grote autofabrikanten en ons assortiment
PowerGrip®-kits voor de aftermarket is volgens
precies dezelfde kwaliteitsnormen geproduceerd.

GATES.COM

Als het tijd is om de riem te vervangen, kunt u het
beste een volledige revisie met PowerGrip®-kits
van Gates aanraden. Betrouwbare OE-kwaliteit,
direct in één keer goed en meer tevreden klanten.

SLIMME TOTAALOPLOSSINGEN
Het tegelijkertijd vervangen van alle slijtageonderdelen van een synchrone riemaandrijving
voorkomt comebacks en winstderving. Gates biedt kitoplossingen met essentiële extra’s
voor vrijwel elk automerk en model. Met de PowerGrip®-kits van Gates kunnen garages
er zeker van zijn dat ze een totaaloplossing krijgen, met alle technisch relevante componenten
die nodig zijn om vervangingswerkzaamheden in één keer goed uit te voeren.

DIVERSE GEBRUIKSKLARE OPLOSSINGEN VAN GATES VOOR EEN TOTAALKLUS:
POWERGRIP®-KIT
Totaalkit met PowerGrip®-riem(en) en
alle bijbehorende metalen componenten
en accessoires van OE-kwaliteit.

POWERGRIP®-KIT PLUS WATERPOMP
Dezelfde componenten als een PowerGrip®-kit
en de toepassingsspecifieke waterpomp.

POWERGRIP®-KIT PLUS
ABDS-WATERPOMP
Bij toepassingen waarbij de met hulpaandrijving
aangedreven waterpomp alleen kan worden bereikt
wanneer de distributieriem wordt verwijderd.

POWERGRIP®-KIT PLUS
WATERPOMP PLUS THERMOSTAAT
Voor toepassingen waarbij de thermostaat
achter het distributieriemaandrijfsysteem zit.

POWERGRIP®-KIT PLUS
SUBARU-SPACER
Met exclusief gereedschap om ervoor te zorgen
dat de juiste speling wordt bereikt op specifieke
Subaru-motoren en kostbare voortijdige uitval van
de distributieriemaandrijving wordt voorkomen.
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UW VOORDELEN
 Het complete systeem wordt in één keer
goed gerepareerd met perfect op elkaar
afgestemde OE-kwaliteitscomponenten
 Slechts één product bestellen bespaart
u tijd, en dus geld
 Eén garantie dekt alle onderdelen
 Een volledig aanbod dat geschikt is voor
meer dan 95% van alle Europese voertuigen
 Met gedetailleerde montage-instructies
voor een nauwkeurige montage

