KITS DE CORREIA
DE TRANSMISSÃO SÍNCRONA

PENSE EM SISTEMA
Para conseguir a máxima segurança; quando
tiver de substituir a correia de distribuição, deve
substituir em simultâneo as restantes peças
da transmissão sujeitas a desgaste. A substituição
por componentes de alta qualidade que
cumprem ou ultrapassam as especificações
do equipamento original (OE) é a sua melhor
garantia de um desempenho continuado sem
quaisquer problemas. Uma vez que a Gates
é reconhecida como fornecedora de OE das
principais marcas de veículos, pode ter a certeza
de que a nossa gama completa de kits PowerGrip®
para o mercado pós-venda é fabricada utilizando
exatamente os mesmos padrões de qualidade.
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Quando for altura de mudar a correia, recomende
uma substituição completa com os kits PowerGrip®
da Gates. Qualidade de equipamento original
fiável, menos reclamações, clientes mais satisfeitos.

SOLUÇÕES INTELIGENTES “TUDO EM UM”
Substituir todas as peças de desgaste da correia de transmissão síncrona em simultâneo é a melhor
abordagem para evitar regressos e perdas de lucros. A Gates fornece soluções em kit com extras
críticos para praticamente qualquer marca e modelo de automóvel. Com os kits PowerGrip® da Gates,
as oficinas têm a garantia de receber soluções totais que incluem todos os componentes tecnicamente
relevantes, necessários para realizar trabalhos de substituição com qualidadà primeira vez.

A GATES OFERECE SOLUÇÕES PRONTAS PARA REALIZAR UM TRABALHO
COMPLETO:
KIT POWERGRIP®
Um kit tudo em um que inclui correias PowerGrip®
de qualidade OE além de todos os componentes
metálicos e acessórios de qualidade
OE correspondentes.

KIT POWERGRIP® MAIS
BOMBA DE ÁGUA ABDS
Para aplicações em que só consiga chegar
à bomba de água comandada pela correia
auxiliar ao retirar a correia de transmissão.

KIT POWERGRIP® MAIS
BOMBA DE ÁGUA

KIT POWERGRIP® MAIS
BOMBA DE ÁGUA MAIS TERMÓSTATO

Os mesmos componentes que um kit PowerGrip®
com a adição de uma bomba de água específica
para a aplicação.

Para aplicações em que o termóstato se encontre
por trás do sistema da correia de transmissão.

KIT POWERGRIP® MAIS
FERRAMENTA ESPAÇADORA SUBARU
Com ferramenta exclusiva para garantir que
consegue a distância correta em motores
Subaru específicos e evitar a falha prematura
e dispendiosa da correia de distribuição.
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AS SUAS VANTAGENS
 Restaurar o sistema completo
com componentes de qualidade
OE perfeitamente correspondentes
evita regressos dispendiosos
 Encomendar apenas um produto poupa
tempo e, por conseguinte, dinheiro
 Uma garantia abrange todas as peças
 Uma gama completa disponível para mais
de 95% de todos os veículos europeus
 Instruções de instalação detalhadas
para uma instalação precisa

