
UNI TOOL ELAST

Elastické řemeny mají zvláštní tažný provazec a používají se jen v určitých motorech. Pří-
slušně k tomu potřebujete také speciální nástroje - pouze s nimi je v mnohých vozidlech 
možná montáž elastického řemene bez poškození. 

UNI TOOL ELAST je univerzální nářadí pro elastické žebrované klínové řemeny, s kterým lze 
montovat velké množství těchto řemenů. Pro vozidla, u kterých se toto nářadí nehodí, nabízí 
Conti Tech TOOL soupravy s nářadím pro jednorázové použití.

UNI TOOL ELAST pozůstává ze speciálního nářadí, s kterým lze řemen předepnout a natáh-
nout na řemenici. Zvláštností na tom je: Skrze své konstrukční provedení se hodí na téměř 
všechny řemenice - také na kotouče bez prohloubení a na některé dvojité kotouče. 

Přiložený šroub zabrání sklouznutí nářadí a 
při montáži nese s sebou UNI TOOL ELAST. 
Rovněž přiložený popruh slouží na jednodu-
chou, rychlou demontáž řemene, především 
bez poškození.
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Přednosti

 > Výhodná alternativa ke drahým  
speciálním nářadím

 > Umožňuje demontáž elastických  
řemenů bez poškození

 > Velice jednoduché použití

 > Velké pokrytí vozidel - použitelné také u 
plochých kotoučů bez prohloubení

 > 5letá záruka:  
wwwww.continental-ep.com/5
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