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Spar tid med Gates praktiske sortiment 
af samlestykker til slanger

Gates nye praktiske sortiment holder 
orden på dine samlestykker til slanger. 
De er nu samlet på et sted, organis-
eret i størrelse og form. Let at finde, 
let at bruge!

Gates samlestykker leveres i fire forskellige 
varianter: Lige, 90° vinkel, T-stykker og over-
gangssamlestykker. Sortimentet indeholder 
36 stk., fordelt på to af hver størrelse fra 6,5 
mm. (1/4"  ) til 25,5 mm. (1") udv. diameter. 
Det hele er samlet i en handy bærbar sorti-
ments æske.  

Gates Zytel® samlestykker er fremstillet af 
100% glasforstærket nylon og har en pat-
enteret anordning som forhindrer rotation 
på slangerne. Desuden er de designet på en 
måde som giver en lækagesikker samling. 

Gates slange-samlestykker anbefales for at opnå 
en tæt samling mellem ens eller uens 
dimensioner på køler-, varmeapparat-, benzin-, eller 
dieselslanger. De fleste slangefaconer kan laves 
ved brug af de forskellige varianter som sortimen-
tet indeholder. 
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Gates samlestykker design

• Specialdesignet lækagesikker studs. 
• Special anordning mod rotation. 
• Glasforstærket nylon i topkvalitet. 
• Tåler temperaturer op til 250° C.
• Modstandsdygtig overfor kemikalier som kølervæske, olie,   
 benzin, diesel mm. 
• Længere levetid end aluminiumssamlestykker. 

Gates udvalg af store samlestykker til slanger

Gates sortiment
Varenummer

863036B105

Udv. diameter Varenummer

mm tommer

6,5
8

9,5
13
16
19

25,5

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4

1

863028601*
863028600*
863028602*
863028603*
863028604*
863028605*
863028606*

Udv. diameter Varenummer

mm tommer

6,5
8

9,5
13
16

1/4
5/16
3/8
1/2
5/8

863028621*
863028620*
863028622*
863028623*
863028624*

T-stykker

Udv. diameter Varenummer

mm tommer

6,5
8

9,5
16
19

25,5

1/4
5/16
3/8
5/8
3/4

1

863028631*
863028630*
863028632*
863028634*
863028635*
863028638*

90° vinkelstykker

Lige samlestykker

Løse samlestykker på op til 19 mm udv. diameter 
leveres i poser à 5 stk.

Løse samlestykker på 25,5 mm udv. diameter lev-
eres i poser à 2 stk. 

* Findes i sortimentet 863036B105
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1. Specialdesignet studs
2. Anordning mod rotation
3. Glasforstærket nylon


