Całkowicie bezobsługowe
elastyczne paski wielorowkowe Bosch

Bosch jest jedną z największych na świecie firm zajmujących się
produkcją oraz rozwojem techniki motoryzacyjnej. Również przy
produkcji pasków wielorowkowych Elastic, Bosch stawia na najbardziej
innowacyjne technologie i wyjątkowo wytrzymałe materiały.
Gwarantowane odpowiednie napięcie
Nowoczesne silniki stają sie coraz bardziej kompaktowe. Aby oszczędzać
przestrzeń oraz dalej zmniejszać wagę
pojazdu,

producenci

samochodów

coraz częściej decydują się na zastosowanie elastycznych pasków wielorowkowych, rezygnując jednocześnie
z

układu

napinacza.

Mimo

braku

napinacza paski te oczywiście muszą
zachować właściwe napięcie przez
cały wyznaczony okres eksploatacji,
w którym narażone są na ciągłe obciążenia mechaniczne, chemiczne i termiczne. Wymagania te doskonale spełniają elastyczne paski wielorowkowe
oferowane przez firmę Bosch.
Elastyczne paski wielorowkowe firmy
Bosch
Połączenie najbardziej nowoczesnych,
syntetycznych odmian kauczuku oraz

Elastyczne paski wielorowkowe Bosch do samochodów osobowych od firmy Bosch

wyjątkowo odpornych na przeciąże-

sprawdza się w nawet najbardziej

nia, zaawansowanych technologicznie

wymagających aplikacjach. Nowe ela-

warunków pracy spotykanych w nowo-

włókien o optymalnej elastyczności

styczne paski wielorowkowe firmy

czesnych silnikach kompaktowych.
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 I
nnowacyjna technologia gwarancją
wysokiej wydajności

gatunki syntetycznego
1 Najnowocześniejsze
kauczuku: wyjątkowo długa żywotność
2 Elastyczne i wyjątkowo odporne na przeciążenia, zaawansowane technologicznie
włókna: bezobsługowość
3 Wytrzymała część grzbietowa paska:
wysoka odporność na ścieranie
Szybki i łatwy montaż 
z uniwersalnym narzędziem Elastic Tool Kit

Bosch pasują idealnie do szczególnych

Niski poziom wibracji.
Niski poziom wibracji zapewnia bardzo
spokojną i płynną pracę całemu układowi. Perfekcyjnie zbalansowane właściwości sprawiają, że elastyczne paski
wielorowkowe Bosch są niezawodne,
trwałe i ekonomiczne.
Mniejsze

obciążenia

napędzanych

komponentów
Odpowiednia elastyczność zapewnia
optymalne napięcie paska przez cały
wyznaczony okres eksploatacji oraz
skutecznie chroni komponenty napędzane przed przeciążeniem powodowanym przez zbyt mocno napięty pasek.

Elastic Tool Kit: uniwersalne narzędzie
montażowe w praktycznej walizeczce.

Materiały reklamowe i marketingowe
 Najnowsze katalogi

jest szybka, łatwa i fachowa wymiana

 Broszury produktowe

Trwałe i niezawodne

elastycznego paska wielorowkowego.

 Plakaty techniczne

Paski wielorowkowe w pojazdach oso-

Z tym narzędziem również demontaż

 Esi[tronic]

bowych nieustannie poddawane są

zużytego paska nie stanowi żadnego

oddziaływaniu niekorzystnych czynni-

problemu. Urządzenie to zastępuje

Program od jednego producenta

ków, takich jak tarcie, temperatura czy

konwencjonalne

jednora-

 Bosch dostarcza paski napędowe,

powodujące korozję zanieczyszczenia.

zowego użytku. W zestawie znajduje

paski rozrządu oraz zestawy pasków.

Nowoczesne

się narzędzie do montażu, narzędzie

 Wykonane w jakości wyposażenia

odmiany

syntetyczne-

go kauczuku użyte przez firmę Bosch

do

gwarantują odpowiednią trwałość oraz

instrukcja.

demontażu

narzędzia

oraz

szczegółowa

oryginalnego pojazdów.
 Pasują do ponad 90% samochodów

europejskich i azjatyckich.

wytrzymałość na ekstremalne obciążenia. Zaawansowane technologicznie

Całkowicie

bezobsługowe

–

brak

elastyczne oraz odporne na przeciąże-

konieczności dodatkowego napinania

Do mechanizmu rozrządu

nia włókna skutecznie tłumią drgania

Po szybkim i łatwym montażu elastycz-

 Paski rozrządu

występujące w układzie napędowym,

nego paska wielorowkowego z uży-

 Zestawy z paskami rozrządu i rolkami

utrzymując jednocześnie odpowiednie

ciem uniwersalnego narzędzia Elastic

napięcie układu.

Tool Kit, pasek zostaje prawidłowo

napinającymi
 Zestawy z pompami wodnymi

napięty od razu na cały wyznaczony
Uniwersalne narzędzie montażowe

okres eksploatacji. Dzięki temu jest

Do napędu agregatów dodatkowych

Elastyczne paski wielorowkowe pra-

on całkowicie bezobsługowy.

 Paski klinowe

cują w układach beznapinaczowych.
Z tego powodu do prawidłowego
montażu

i

demontażu

wymagane

jest specjalne narzędzie. Wychodząc
naprzeciw potrzebom, Bosch oddaje
do dyspozycji warsztatów uniwersalne narzędzie Elastic Tool Kit, pasujące do niemal wszystkich popularnych
modeli samochodów. Teraz możliwa

Zalety elastycznych pasków
wielorowkowych Bosch
 Gwarantowane optymalne napięcie
 Brak potrzeby ponownego naciągania
	Mniejsze obciążenie dla napędzanych
komponentów
 Całkowicie bezobsługowe
 Solidne i trwałe

 Paski wielorowkowe
 Paski wielorowkowe dwustronne
 Elastyczne paski wielorowkowe oraz

Elastic Tool Kit
Do samochodów użytkowych:
 Paski wielorowkowe
 Paski wielorowkowe z włóknami ara-

midowymi

