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PASKI  
E-START™ MICRO-V®

INNOWACJA E-START™ 
WYTYCZA DROGĘ 
W związku ze zwiększeniem tempa zmian zachodzących  
w motoryzacji firma Gates współpracuje wraz z największymi  
na świecie producentami samochodów nad rozwojem  
wydajniejszych układów silnika w celu zmniejszenia emisji CO2. 

Właściciele pojazdów rozumieją zasady zrównoważonego rozwoju  
i wpływ na ceny paliwa. Gates pomaga w rozwoju rozwiązań 
technologicznych, takich jak paskowe układy napędu rozrusznika  
- alternatora (BSG), które poprawiają efektywność paliwową. Układy 
te umożliwiają wyłączenie pojazdu, gdy zatrzyma się on całkowicie, 
na przykład na czerwonym świetle, przed jego natychmiastowym  
i płynnym ponownym uruchomieniem, gdy jest wymagane 
przyspieszenie. Dodatkowo zapewniają one zwiększenie mocy, 
odzyskiwanie energii podczas hamowania i służą jako generatory  
do utrzymania naładowania akumulatora. Do tego celu potrzebne  
są specjalne paski napędowe, takie jak Gates E-Start™ Micro-V®. 

Aby zapewnić niezawodność i jakość OE,  
wybierz pasek Gates® E-Start™ Micro-V®. 

CECHY + KORZYŚCI

Pasek E-Start™ Micro-V® 
zapewnia:   

 � Konstrukcję o wysokiej 
obciążalności i elastyczności

 � Wydajność i trwałość 
podczas ponad  
600 000 uruchomień 

 � Opatentowaną mieszankę 
gumową powstającą  
przy zastosowaniu 
zaawansowanej 
technologii adhezji 

 � Udoskonalony kord 
aramidowy

 � Wyjątkowo cichą  
konstrukcję zapewniającą 
maksymalną redukcję 
hałasu w każdych warunkach

http://gates.com/redline


PASKI I ZESTAWY GATES® E-START™ MICRO-V®:

NAJNOWSZA  
I NAJBARDZIEJ 
ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA OE DLA 
TWOJEGO POJAZDU
Zaleca się jednoczesną wymianę wszystkich elementów  
układu napędu paska pomocniczego, ponieważ mają 
one podobną żywotność. Wymiana układu jest jedynym 
sposobem zagwarantowania trwałego i niezawodnego  
działania. Ponadto zapewnia właścicielom pojazdów  
spokojne użytkowanie i pozwala uniknąć reklamacji. 

Firma Gates oferuje najszerszą gamę zestawów E-Start™ 
Micro-V® na rynku. Każdy zestaw zawiera wszystkie części 
potrzebne do kompleksowej naprawy układu napędu paska 
pomocniczego. Nie trać czasu i pieniędzy na poszukiwanie 
poszczególnych części — zamów zestaw!

ZAPROJEK-
TOWANE DLA 
SILNIKÓW 
PRZYSZŁOŚCI
ZESTAWY E-START™ 
MICRO-V®: 

 � W zależności od zastosowania
 � Zawierają: 

 � Pasek Gates® E-Start™ Micro-V®

 � Odpowiedni napinacz  
E-Start™ Micro-V®

 � Koło/-a pasowe luźne, 
jeśli wymagane

 � Wszystkie części potrzebne  
do wymiany układu  
w jednym opakowaniu

 � Tylko jeden produkt do pozyskania

DLACZEGO GATES: 

 � 100 lat doświadczenia i innowacji
 � Czołowy dostawca dla prawie 

wszystkich głównych 
producentów OEM

 � Produkty lepsze, niż konkurencji 
 � Najlepszy w branży katalog  

i pokrycie zastosowań 
 � Wymiary pasków zamiennych 

odpowiadające OE
 � Kompleksowe szkolenia
 � Dedykowane zasoby  

sprzedażowe
 � Rozbudowane programy 

i promocje
 � Solidne narzędzia sprzedażowe
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GATES JEST TWOIM ŹRÓDŁEM 
PASKÓW MICRO-V®.

POPROŚ PRZEDSTAWICIELA 
HANDLOWEGO O WIĘCEJ  
INFORMACJI.

Napinacz 
E-Start™ 
Micro-V®

Pasek 
E-Start™ 
Micro-V®

Zdjęcie poglądowe nie obejmuje wszystkich konstrukcji.

GATES  
AUTOMOTIVE CATALOGUE

DOSTĘPNE W

DOSTĘPNE DLA

ŚLEDŹ GATES AUTO

UDOSTĘPNIJ  
TEN DOKUMENT

Paskowy napęd 
rozrusznika - 
alternatora

GATESAUTOCAT.COM

https://apps.apple.com/us/app/gates-automotive-catalogue/id1498404340
https://gatesautocat.com
https://www.linkedin.com/company/gates-corporation/
https://gatestechzone.com
https://www.youtube.com/channel/UCPsdXn6xD4LE6kydREe0yUA
https://www.linkedin.com/company/gates-corporation/

