ZESTAWY DO UKŁADÓW NAPĘDU
PASKA SYNCHRONICZNEGO

MYŚL SYSTEMOWO
Ze względów bezpieczeństwa wymiana paska
rozrządu powinna oznaczać jednoczesną wymianę
wszystkich elementów eksploatacyjnych układu.
Wymiana na części wysokiej jakości, które
spełniają lub przewyższają specyfikacje
wyposażenia oryginalnego (OE), jest najlepszą
gwarancją bezproblemowego funkcjonowania.
Firma Gates jest renomowanym dostawcą części
OE dla największych producentów pojazdów,
co daje pewność, że pełen asortyment zestawów
PowerGrip®, przeznaczonych na rynek części
zamiennych jest produkowany zgodnie z tymi
samymi standardami jakości.

GATES.COM

Gdy przychodzi czas na wymianę paska, zalecaj
kompleksową usługę z wykorzystaniem zestawów
PowerGrip® firmy Gates. Niezawodna jakość
OE, brak reklamacji, zadowoleni klienci.

INTELIGENTNE I KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Jednoczesna wymiana wszystkich części eksploatacyjnych układu napędu paska synchronicznego
jest najlepszym rozwiązaniem, dzięki któremu można uniknąć reklamacji i strat. Gates oferuje
kompleksowe rozwiązania praktycznie do każdej marki i modelu samochodu. Dzięki zestawom
PowerGrip® firmy Gates mechanicy mogą mieć pewność, że otrzymają kompletne rozwiązania
zawierające odpowiednie elementy do właściwej wymiany.

GATES OFERUJE GOTOWE ROZWIĄZANIA DO WYMIANY CAŁEGO UKŁADU:
ZESTAW ROZRZĄDU POWERGRIP®
Kompletny zestaw zawierający pasek / paski
PowerGrip® oraz odpowiednie komponenty
i akcesoria metalowe o jakości OE.

ZESTAW POWERGRIP®
Z POMPĄ WODNĄ
Te same części, co w zestawie PowerGrip®,
z dodatkiem pompy wodnej odpowiednie
j do danego zastosowania.

ZESTAW POWERGRIP® Z WKŁADKĄ
DYSTANSOWĄ DO SUBARU
Ze specjalnym narzędziem umożliwiającym
zachowanie właściwego odstępu w określonych
silnikach Subaru i ochronę przed przedwczesnym
uszkodzeniem paska rozrządu.
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ZESTAW POWERGRIP®
Z POMPĄ WODNĄ ABDS
Do zastosowań, w których dostęp do pompy
wodnej napędzanej paskiem pomocniczym jest
możliwy dopiero po zdjęciu paska rozrządu.

ZESTAW POWERGRIP®
Z POMPĄ WODNĄ I TERMOSTATEM
Do zastosowań, w których termostat znajduje się
za napędem paska rozrządu.

TWOJE KORZYŚCI
 Wymiana pełnego układu na bazie
komponentów o jakości OE zapobiega
kosztownym reklamacjom
 Zamawianie jednego produktu umożliwia
oszczędność czasu i pieniędzy
 Jedna gwarancja na wszystkie elementy
 Pełen asortyment pokrywający 95%
europejskiego parku samochodowego
 Szczegółowe instrukcje umożliwiające
właściwy montaż

