SETURI DE TRANSMISIE
CU CUREA SINCRONĂ

ABORDARE „SISTEM COMPLET”
Pentru maximum de siguranță, atunci când cureaua
de distribuție trebuie înlocuită, este recomandat
ca în același timp să fie înlocuite și toate celelalte piese
ale transmisie cu curea supuse uzurii. Înlocuirea
cu componente de înaltă calitate care îndeplinesc
sau depășesc specificațiile echipamentelor originale
(OE) este cea mai bună garanție a unei performanțe
continue, fără probleme. Având în vedere faptul că Gates
este un cunoscut furnizor OE pentru marii producători
de automobile, puteți fi sigur că linia noastră completă
de seturi PowerGrip® pentru piața de servicii postvânzare este fabricată la aceleași standarde de calitate.

GATES.COM

Când vine momentul să schimbați cureaua,
se recomandă o revizie completă cu seturile PowerGrip®
de la Gates. Calitate OE de încredere, mai puține reveniri
la service, clienți mai mulțumiți.

SOLUȚII INTELIGENTE COMPLETE
Înlocuirea simultană a tuturor pieselor uzate ale transmisiei cu curea sincronă este cea mai bună abordare pentru
prevenirea revenirilor în service și a pierderilor de profit. Gates oferă soluții de seturi cu accesorii opționale esențiale
pentru fiecare marcă și model de mașină. Cu seturile PowerGrip® de la Gates, service-urile auto pot fi sigure că primesc
soluții complete care includ toate componentele relevante din punct de vedere tehnic, necesare pentru realizarea
de lucrări corecte de înlocuire de la a prima intervenție.

GATES VĂ OFERĂ SOLUȚII LA CHEIE PENTRU REALIZAREA UNEI
LUCRĂRI COMPLETE:
SETUL POWERGRIP®
Setul complet conține curelele PowerGrip® de calitate
OE plus toate componentele și accesoriile metalice
corespunzătoare de calitate OE.

SETUL POWERGRIP® PLUS
POMPĂ DE APĂ
Aceleași componente ca în cazul unui set PowerGrip®
cu adăugarea pompei de apă specifice aplicației.

SETUL POWERGRIP® PLUS
DISTANȚIER SUBARU
Distanțierul exclusiv asigură montajul corect
pe anumite motoare Subaru și previne defectarea
prematură și costisitoare a curelei de distribuție.

SETUL POWERGRIP® PLUS
POMPĂ DE APĂ ABDS
Pentru aplicații în care pompa de apă acționată de
sistemul de transmisie cu curea pentru accesorii este
accesibilă doar prin demontarea curelei de distribuție.

SETUL POWERGRIP® PLUS
POMPĂ DE APĂ PLUS TERMOSTAT
Pentru aplicații în care termostatul se află în spatele
sistemului de transmisie cu curea de distribuție.

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
 Recondiționarea întregului sistem folosind
componente de calitate OE perfect compatibile
previne revenirile costisitoare în service
 Economisiți timp și bani comandând
un singur produs
 Toate piesele sunt acoperite
de o singură garanție
 O gamă completă disponibilă pentru peste
95% din toate vehiculele din Europa
 Instrucțiuni detaliate pentru o instalare precisă
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