
Κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλία νερού

Οι ειδικοί ξέρουν: Στους κινητήρες στους οποίους ο οδοντωτός ιμάντας κινεί και την 
αντλία νερού πρέπει η αντλία να αντικαθίσταται σε κάθε αντικατάσταση του οδοντωτού 
ιμάντα. Το κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλίας νερού έρχεται για να διευκολύνει τη δουλειά 
σας: Περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την αντικατάσταση - ιμάντα, αντλία νε-
ρού, τροχαλίες καθώς και τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα ανάλογα με τον τύπο του αυτο-
κινήτου. Στις αντλίες νερού της Continental χρησιμοποιούνται στεγανοποιητικοί δακτύλιοι 
ολίσθησης από άνθρακα και ανθακοπυρίτιο, καθώς και ανθεκτικά ενιαία έδρανα. Το ειδικά 
σχεδιασμένο προφίλ δοντιών της οδοντωτής τροχαλίας προστατεύει τον οδοντωτό ιμάντα 
και εξασφαλίζει τη συγχρονισμένη μετάδοση των δυνάμεων.
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Κιτ οδοντωτού ιμάντα + αντλία νερού

Περιεχόμενα 

 > Οδοντωτός ιμάντας

 > Αντλία νερού, με την απαραίτητη στεγα-
νοποίηση όταν χρειάζεται

 > Τεντωτήρας αδρανείς και τροχαλίες 
εκτροπής, αποσβεστήρας τάσης

 > Μικρά εξαρτήματα όπως βίδες,  
παξιμάδια και ελατήρια

 > Ανθεκτικό αυτοκόλλητο αντικατάστασης
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Πλεονεκτήματα
 > Οδοντωτός ιμάντας από υψηλής ποιότη-
τας συνθετικό καουτσούκ και ανθεκτικό 
πλέγμα πολυαμιδίου με στοιχείο εφελκυ-
σμού από συνεστραμμένες ίνες γυαλιού

 > Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα  
σε ένα κουτί

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