KAMREMSATSER

TÄNK I HELA SYSTEM
När det är dags att byta kamrem så bör man alltid
för att vara säker byta ut samliga delar i systemet
då de också utsatts för slitage. Att byta ut dessa
delar mot högkvalitativa komponenter som
uppfyller eller överträffar specifikationerna
för originalutrustning är den bästa garantin för
en fortsatt problemfri drift. Eftersom vi på Gates
är välkända leverantörer av originalutrustning till
alla större biltillverkare kan du lita på att vårt
kompletta sortiment av PowerGrip®-satser för
eftermarknaden tillverkas exakt enligt samma
kvalitetsmässiga standarder.

GATES.COM

När det är dags att byta rem är det en god idé
att rekommendera en fullständig översyn
med PowerGrip®-satser från Gates. Tillförlitlig
originalkvalitet, färre reklamationer,
nöjdare kunder.

SMARTA ALLT-I-ETT-LÖSNINGAR
Att byta ut alla slitdelar i kamremssystemet samtidigt är det bästa sättet att förebygga reklamation och
inkomstförluster. Gates tillhandahåller satslösningar med viktiga tillbehör för praktiskt taget alla
bilmärken och bilmodeller. Med PowerGrip®-satser från Gates kan verkstäder vara säkra på att de får
heltäckande lösningar med alla tekniskt relevanta komponenter som behövs för att jobbet ska bli rätt
genomfört redan från början.

GATES ERBJUDER DIG FÄRDIGA LÖSNINGAR SÅ DU KAN GÖRA ETT
FULLSTÄNDIGT JOBB:
POWERGRIP®-SATS
En allt-i-ett-sats som innehåller en eller flera
PowerGrip®-remmar av originalkvalitet plus alla
matchande metallkomponenter och tillbehör
av originalkvalitet.

POWERGRIP®-SATS PLUS VATTENPUMP
Samma komponenter som i en PowerGrip®-sats
plus en tillämpningsspecifik vattenpump.

POWERGRIP®-SATS PLUS SUBARU
DISTANSVERKTYG
Med ett exklusivt verktyg som används för
att säkerställa korrekt avstånd för specifika
Subaru-motorer och förhindra förtida fel
på kamremdrivningen.
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POWERGRIP®-SATS PLUS
ABDS-VATTENPUMP
För tillämpningar där den flerspårsremdrivna
vattenpumpen endast går att komma åt när
kamremmen har tagits bort.

POWERGRIP®-SATS PLUS
VATTENPUMP PLUS TERMOSTAT
För tillämpningar där termostaten sitter
bakom kamremssystemet.

FÖRDELARNA FÖR DIG
 När du renoverar hela systemet med perfekt
matchade komponenter av originalkvalitet
förebygger du kostsamma återbesök
 Spara både tid och pengar genom
att beställa en enda produkt
 En enda garanti täcker alla delar
 Komplett sortiment tillgängligt för över 95%
av alla europeiska fordon
 Detaljerade monteringsanvisningar
för korrekt installation

