
UNI TOOL ELAST

Curelele elastice deţin un segment de tracţiune deosebit şi se utilizează numai în anumite 
motoare. Prin urmare, este necesară o unealtă specială pentru a fi posibilă montarea unei 
curele elastice în multe autovehicule, fără ca aceasta să fie deteriorată. 

UNI TOOL ELAST este o unealtă universală pentru curele de transmisie cu caneluri Elastice, 
cu care se poate monta o varietate de astfel de curele. Continental oferă kit-uri TOOL cu  
scule de unică folosinţă pentru autovehiculele, la care nu se potriveşte această unealtă.

UNI TOOL ELAST constă dintr-o unealtă specială cu care se pretensionează cureaua și este 
aplicată pe fuliile curelei. Caracteristica specială este aceea că se potriveşte la aproximativ 
toate fuliile curelei datorită formei sale, chiar şi cele fără indentaţie şi la unele fulii duble. 

Şurubul furnizat împiedică alunecarea sculei 
şi ghidează UNI TOOL ELAST la montarea 
curelei. Centură , de asemenea, inclusă  
serveşte la demontarea simplă, rapidă şi,  
în special, fără deteriorări, a curelei. 
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UNI TOOL ELAST

Echipare 

 > Unealtă universală pentru montaj

 > Şurub pentru antrenor

 > Centură pentru demontarea fără  
deteriorări a curelei

 > Instrucţiuni de utilizare
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Avantaje

 > Alternativă avantajoasă pentru scule  
speciale scumpe

 > Facilitează demontarea fără deteriorări  
a curelelor elastice

 > Utilizare foarte simplă

 > Acoperă o gamă vastă de autovehicule, se 
poate utiliza şi la fuliile plate fără indentaţie

 > 5 ani garanţie: www.continental-ep.com/5
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