
TOOL BOX OAP

Volnoběžky alternátoru - anglicky Overrunning Alternator Pulley (OAP) - redukují vibrace ve 
vedlejším provozu, prodlužují takto životnost řemenů a vedlejších agregátů a minimalizují 
hlučnost chodu. 

Výrobci vozidel nasazují na alternátory volnoběžky alternátorů a ještě silněji kmity tlumicí 
zařízení na potlačení vazby (Overrunning Alternator Decoupler, OAD). Volnoběžka alternáto-
ru je výsledkem dalšího vývoje tuhé řemenice na alternátoru. Díky své volnoběžné spojce 
vyhlazuje vibrace, které vznikají při řemenovém provozu v důsledku nerovnoměrností tvaru 
klikové hřídele. Kromě toho umožňuje rychlé snížení otáček motoru při náhlých změnách za-
tížení. Alternativní konstrukcí jsou zařízení na potlačení vazby alternátoru, které navíc nabízejí 
funkci tlumení. 

Aby ovšem mohly bezvadně fungovat, musí se odborně namontovat. TOOL BOX OAP ob-
sahuje dva kombinované klíče s nástrčnými sadami podpěrných držáků s převlečnými ma-
ticemi. Tyto poskytují excelentní pákový účinek při minimálním vynaložení síly pro montáž a 
demontáž OAP a OAD. 

Na všechno připraveni: U sestavy TOOL BOX 
OAP platí princip „One for all“. Protože: Zástrčné 
vložky mají funkcionální rozměry a hodí se pro 
všechny běžné alternátory.   
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TOOL BOX OAP

Obsah

 > 12-dílná sada nástrojů:  
- Dva kombinované klíče pro alternátor  
- šest zástrčných vložek jako podpěrné 
  držáky pro hřídel řemenice  
- čtyři převlečné matice k povolení a  
  upevnění centrální matice
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Přednosti

 > One for all: vhodné pro všechny běžné  
volnoběžné řemenice 

 > Díly rozličným způsobem kombinovatelné

 > Vysoce kvalitní nástroje pro profesionální 
použití

 > Nástroje Made in Germany 

 > Vyrobené z robustní, vysoce hodnotné 
oceli

 > Přehledné uložení ve stabilním kufru

 > Alternativa vůči originálním nástrojům

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