ZAMAN KAYIŞI TAHRİK KİTLERİ

SİSTEME ODAKLAN
Maksimum güvenlik için; triger kayışının
değiştirilme zamanı geldiğinde, kayış tahrikinin
yıpranmaya ve aşınmaya maruz kalan diğer tüm
parçaları da aynı zamanda değiştirilmelidir.
Orijinal Ekipman (OE) spesifikasyonlarını
karşılayan veya aşan yüksek kaliteli bileşenler
ile değişim işlemi kesintisiz, sorunsuz performansın
en iyi garantisidir. Tüm büyük araba üreticilerinin
itibarlı bir OE tedarikçisi olan Gates sayesinde,
yedek parça pazarı için tüm PowerGrip® Kit
gamımızın tamamen aynı kalite standartlarına
göre üretildiğinden emin olabilirsiniz.
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Kayışı değiştirme zamanı geldiğinde, Gates
PowerGrip® Kitleri ile kapsamlı bir bakım
önerin. Güvenilir OE kalitesi, daha az geri
dönüş, daha mutlu müşteriler.

HEPSİ BİR ARADA AKILLI ÇÖZÜMLER
Zaman kayışı tahrikinin tüm yıpranmış parçalarının aynı anda değiştirilmesi, geri dönüşleri ve kar
kayıplarını önlemek için en iyi yaklaşımdır. Gates, neredeyse her araba markası ve modeli için kritik
açıdan önemli ek özelliklere sahip kit çözümleri sağlar. Gates PowerGrip® Kitler ile tamirhaneler,
değişim işlemlerini ilk seferde doğru yapabilmek için gerekli bütün ilgili teknik bileşenleri de içeren
komple çözümlere ulaşabileceklerinden emin olabilir.

GATES, EKSİKSİZ BİR İŞ GERÇEKLEŞTİRMENİZ İÇİN SİZE HAZIR
ÇÖZÜMLER SUNMAKTADIR:
POWERGRIP® KİTİ
OE kalitesinde PowerGrip® kayışlar ve tamamı
uyumlu OE kalitesinde metal bileşenler
ve aksesuarlar içeren hepsi bir arada kit.

ABDS SU POMPALI
POWERGRIP® KİTİ
Aksesuar kayışı tahrikli su pompasına
ancak triger kayışı kaldırıldığında
ulaşılabilen uygulamalar içindir.

SU POMPALI POWERGRIP® KİTİ
Uygulamaya özel su pompasının eklenmesiyle
PowerGrip® Kitine benzer bileşenler.

SU POMPALI VE TERMOSTATLI
POWERGRIP® KİTİ
Termostatın triger kayışı tahrik sisteminin
arkasında yer aldığı uygulamalar içindir.

SUBARU ARA PARÇALI POWERGRIP® KİTİ
Özel araç sayesinde belirli Subaru motorlarında
doğru aralık elde edilmesi ve maliyeti yüksek, erken
triger kayışı tahrik arızalarının önlenmesi sağlanır.
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AVANTAJLARINIZ
 Tüm sistemin mükemmel derecede
uyumlu OE kalitesinde bileşenler ile
yenilenmesi, maliyetli geri dönüşleri önler
 Tek bir ürün sipariş edilmesi,
zamandan ve böylece de paradan
tasarruf edilmesini sağlar
 Bir garanti tüm parçaları kapsar
 Tüm Avrupa araçlarının %95’inden
fazlası için kapsamlı bir seri mevcuttur
 Doğru kurulum için ayrıntılı kurulum talimatı

