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GlobalSpiral Maximum™: Bezořezové řešení 

až do 2"  
Srpen 2013 

 

Neustále kompaktnější a výkonnější aplikace pro těžká 

nákladní vozidla a pojízdné stroje, stejně tak jako aplikace v 

odvětví energetiky, průzkumu a těžby nerostů, zvyšují 

poptávku po sestavách hadic s většími průměry a pro vyšší 

provozní tlaky. Jako odpověď na tyto požadavky trhu 

společnost Gates vyvinula nové koncovky GlobalSpiral 

Maximum™ (GSM) pro 6opletové hadice EFGxK. 

 

Pro zajištění vyšší pevnosti a celistvosti se koncovka GSM 

skládá z jednoho kusu s předinstalovanou objímkou a samotná 

je vyrobena z jednoho kusu oceli. Tato koncovka zajišťuje delší 

životnost a spolehlivost hydraulických systémů a menší 

prostoje pro aplikace až do 2" a 420 barů.  

 

Nabízí naprosto těsné řešení a odstraňuje riziko kontaminace 

systému hydrauliky nebo rozpojení spojky při špatném ořezu 

hadice. 

 

Současně s konstrukcí koncovek GlobalSpiral Maximum™ 

společnost Gates také rozšířila svou řadu nově vyvinutých 

hadic o 32EFG6K – hadici R15 ve světlosti 2“. V souladu s 

tradicí společnosti Gates v oblasti sestav hydraulických hadic 

také nové kombinace vydrží 1 000 000 cyklů impulsů při teplotě 

+121 °C bez náznaku jakýchkoliv únavových trhlin! 

 

 

Chcete-li získat další tiskové informace, kontaktujte:  

Patricia Vauzelle 

pv@gates.com  

+ 49 241 5108 268 
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Společnost Gates Corporation je celosvětová diverzifikovaná průmyslová společnost, 

která poskytuje vyspělá řešení přenosu síly a hydrauliky. Přináší totiž produkty a služby, 

které snižují celkové náklady na vlastnictví pro širokou řadu aplikací. Naše produkty a 

služby pomáhají zákazníkům v pěti klíčových segmentech trhu: energie/průzkum/těžba, 

infrastruktura a zemědělství, doprava, automobilový průmysl, zpracovatelský a 

specializovaný průmysl. Gates je přední konstrukční společnost, která se opírá o 

výzkum a vývoj. Neustále se snaží zdokonalovat obor zabývající se přenosem pohybu 

vyvíjením bezpečných pokrokových produktů, služeb, systémů a řešení. Rovněž 

pěstuje dlouhodobé vztahy se zákazníky a zaměstnanci. Společnost Gates má sídlo v 

Denveru ve státě Colorado a zaměstnává více než 14 000 lidí na 106 místech ve 30 

zemích.  

Pokud vás něco posouvá vpřed, je velká pravděpodobnost, že na tom má svůj podíl 

společnost Gates.    

Gates. Powering Progress™. 

 

 


