
UNI TOOL ELAST

s correias elásticas têm uma corda de tração especial e só são utilizadas em certos motores. 
Logo, precisam também de uma ferramenta especial e só com esta é possível realizar uma 
montagem sem danos da correia elástica em muitos veículos. 

O UNI TOOL ELAST é uma ferramenta universal para correias estriadas elásticas, que per-
mite montar uma grande variedade destas correias. Em veículos onde esta ferramenta não 
pode ser utilizada, a Continental tem disponíveis TOOL Kits com ferramentas próprias.

O UNI TOOL ELAST é constituída por uma ferramenta especial, que permite pré-tensionar a 
correia e colocá-la nas polias. O que a torna especial: O seu formato é adequado para quase 
todas as polias, mesmo as polias sem rebaixo, e para algumas polias duplas. 

O parafuso fornecido com a ferramenta im-
pede que esta escorregue e conduz a UNI 
TOOL ELAST durante a montagem da correia. 
A cinta, também fornecida com a ferramenta, 
permite a desmontagem fácil, rápida e sobre-
tudo sem danos da correia. 
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UNI TOOL ELAST

Conteúdo 

 > Ferramenta de montagem universal

 > Parafuso de arrasto

 > Cinta para desmontagem sem danos  
da correia

 > Manual de instruções
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UNIVERSAL

Vantagens

 > Alternativa económica a ferramentas  
especiais caras

 > Permite a desmontagem sem danos de 
correias elásticas

 > Utilização extremamente simples

 > Compatível com um grande número de 
veículos e aplicável também em polias  
planas sem rebaixo

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