
TOOL BOX OAP

Οι καστάνιες δυναμό - αγγλ. Overrunning Alternator Pulley (OAP) - περιορίζουν τις δονή-
σεις στα παρελκόμενα του συστήματος κίνησης, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των 
ιμάντων και των παρελκομένων περιορίζοντας στο ελάχιστο τους θορύβους λειτουργίας. 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων τοποθετούν στο δυναμό καστάνιες και μηχανισμό απο-
σύμπλεξης (Overrunning Alternator Decoupler, OAD) για ακόμα πιο αποτελεσματική από-
σβεση των ταλαντώσεων. Η καστάνια δυναμό αποτελεί τη μετεξέλιξη της άκαμπτης τρο-
χαλίας ιμάντα του δυναμό. Μέσω του συμπλέκτη ελευθέρας μετριάζονται οι ταλαντώσεις 
που δημιουργούνται λόγω των ανωμαλιών περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα στο 
μηχανισμό μετάδοσης κίνησης ιμάντα. Επιπλέον, επιτρέπεται η γρήγορη μείωση του αριθ-
μού στροφών κινητήρα σε περίπτωση ξαφνικών αλλαγών φορτίου. Εναλλακτική αποτελεί 
ο μηχανισμός αποσύμπλεξης δυναμό που προσφέρει, επιπλέον, λειτουργία απόσβεσης. 

Για να μπορέσουν όμως να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, θα πρέπει να τοποθετηθούν με 
απόλυτη ακρίβεια. Το TOOL BOX OAP περιέχει δύο συνδυαστικά κλειδιά δυναμό με ενθέ-
ματα εισαγωγής ως κόντρες και παξιμάδια ρακόρ. Παρέχουν εξαιρετικές ιδιότητες μοχλού 
καταβάλλοντας ελάχιστη δύναμη για την τοποθέτηση και την αφαίρεση OAP και OAD. 

Έτοιμο για όλα: Για το TOOL BOX OAP ισχύει 
η αρχή «One for all». Ο λόγος; Τα ενθέματα 
εισαγωγής έχουν λειτουργικές διαστάσεις 
ώστε να ταιριάζουν σε όλους τους συνηθισμέ-
νους τύπους δυναμό.

Power Transmission Group 

Automotive Aftermarket 

ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

ALL
FOR

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου δεν είναι δεσμευτικό και προορίζεται αποκλειστικά για ενημέρωση. Τα απεικονιζόμενα δικαιώματα εμπορικής 
ιδιοκτησίας αποτελούν ιδιοκτησία της Continental AG ή/και των θυγατρικών της εταιρειών. Copyright © 2019 ContiTech AG, Ανόβερο. Με την επιφύλαξη παντός 
δικαιώματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.contitech.de/discl_en



TOOL BOX OAP

Περιεχόμενα
 > Σετ εργαλείων 12 τεμαχίων: 
- Δύο συνδυαστικά κλειδιά δυναμό  
- Έξι ενθέματα εισαγωγής ως κόντρες 
  για τον άξονα τροχαλίας ιμάντα  
- Τέσσερα παξιμάδια ρακόρ για  
  λύσιμο και σύσφιξη του κεντρικού 
  παξιμαδιού
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Πλεονεκτήματα
 > One for all: κατάλληλα για όλες τις συνη-
θισμένες τροχαλίες ιμάντα καστάνιας 

 > Δυνατότητα διαφορετικών συνδυασμών 
εξαρτημάτων

 > Εργαλεία υψηλής ποιότητας για επαγγελ-
ματική χρήση

 > Εργαλεία Made in Germany 

 > Κατασκευασμένα από ανθεκτικό, άριστης 
ποιότητας ατσάλι

 > Εύχρηστη φύλαξη σε ανθεκτική βαλίτσα

 > Εναλλακτική λύση στα αυθεντικά ε 
ργαλεία

 > 5 χρόνια εγγύηση:  
www.continental-ep.com/5
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