
TOOL BOX OAP

As rodas livres do alternador, em inglês Overrunning Alternator Pulley (OAP), reduzem as 
vibrações no acionamento de componentes auxiliares, prolongando a vida útil da correia e 
dos agregados secundários e minimizando os ruídos de funcionamento. 

Os fabricantes de veículos utilizam rodas livres do alternador e o desacoplador do alterna-
dor (Overrunning Alternator Decoupler, OAD), que proporciona um nível de isolamento das 
vibrações ainda maior, no dínamo. A roda livre do alternador é um aperfeiçoamento da polia 
rígida do dínamo. Graças ao seu acoplamento de roda livre, elimina as vibrações geradas pe-
las irregularidades rotacionais da cambota no acionamento por correia. Além disso, permite 
uma rápida redução das rotações do motor em situações de alternância de carga súbita. Os 
desacopladores do alternador constituem uma construção alternativa, oferecendo adicional-
mente uma função de amortecimento. 

No entanto, para que funcionem sem problemas têm de ser montados corretamente. O kit 
TOOL BOX OAP inclui duas chaves combinadas com chaves de caixa para contrassuporte e 
porcas de capa. Estes proporcionam um excelente efeito de alavanca com esforço mínimo 
para a montagem e desmontagem de OAP e OAD. 

Preparado para tudo: o kit TOOL BOX OAP  
baseia-se no princípio da universalidade.  
Visto que: as chaves de caixa têm dimensões 
operacionais e são adequadas para todos os 
dínamos comuns.  
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TOOL BOX OAP

Conteúdo

 > Jogo de ferramentas de 12 peças:  
- Duas chaves combinadas para  
 dínamos  
- Seis chaves de caixa como  
 contrassuporte para o veio das  
 polias  
- Quatro porcas de capa para  
 desapertar/apertar a porca central 
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Vantagens

 > Universal: adequadas para todas as polias 
de roda livre mais comuns 

 > Peças combináveis de diversas formas

 > Ferramenta de alta qualidade para  
utilização profissional

 > Ferramentas de fabrico alemão 

 > Fabricada em aço resistente, de alta  
qualidade

 > Arrumação organizada numa  
resistente mala

 > Alternativa à ferramenta original

 > 5 anos de garantia:  
www.continental-ep.com/5

ALL
FOR

O conteúdo desta publicação não é vinculativo, destinando-se exclusivamente a fins de informação. Os direitos de propriedade industrial descritos são da propriedade da 
Continental AG e/ou suas subsidiárias. Copyright © 2019 ContiTech AG, Hanôver. Todos os direitos reservados. Para mais informações, consulte www.contitech.de/discl_en


