
Για τις πιο ιδιαίτερες προκλήσεις: 
Ιμάντες Multi V-Belt EXTRA

Οι ιμάντες Multi V-Belt EXTRA της 
Continental έχουν ειδικά τεχνικά χαρακτηρι-
στικά.

Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ένα ισχυ-
ρό στοιχείο εκφυλισμού από ίνες αραμιδίου ή ένα ειδικό υφα-
σμάτινο κάλυμμα. Αυτό σημαίνει ότι τα συνεργεία μπορούν 
να βρίσκουν γρήγορα και εύκολα τον σωστό ειδικό ιμάντα για 
συγκεκριμένες απαιτήσεις επισκευής, για παράδειγμα, για αυ-
τοκίνητα με σύστημα Start-Stop και μίζα-γεννήτρια, καθώς και 
για οχήματα με υβριδική λειτουργία Hybrid Drive.
 
Αν οι μηχανικοί χρησιμοποιήσουν συμβατικούς, τυπικούς 
ιμάντες για αυτούς τους τύπους οχημάτων, υπάρχει κίνδυνος 
αυξημένης φθοράς του ιμάντα και υψηλότερων επιπέδων θο-
ρύβου. Στο χειρότερη περίπτωση, ο ιμάντας μπορεί να κοπεί. 
Τα συνεργεία μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά αυτόν 
τον κίνδυνο χρησιμοποιώντας ιμάντες Multi V-Belt EXTRA. 
Η σειρά προϊόντων διευρύνεται συνεχώς. Επί του παρόντος, 
αυτοί οι ειδικοί ιμάντες είναι ήδη διαθέσιμοι για πάνω από το 
90% του ευρωπαϊκού στόλου οχημάτων.
 
Ο προσδιορισμός του κατάλληλου ιμάντα μπορεί να γίνει 
απλά, γρήγορα και αξιόπιστα μέσω του ηλεκτρονικού κατα-
λόγου στον ιστότοπο www.continental-engineparts.com. 
Περισσότερες πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και οδηγίες 
εγκατάστασης χωρίς χρέωση είναι επίσης διαθέσιμες στο  
Κέντρο πληροφοριών προϊόντος (PIC) στον ιστότοπο  
www.continental-ep.com/pic.
 

Συνοψίζοντας:

 > Ιμάντες EXTRA με ειδικές τεχνικές ιδιότητες

 > Προσδιορίζονται από την ένδειξη EXTRA που αναγράφεται 
στο πίσω μέρος του ιμάντα

 > Ποιότητα πρωτότυπου εξοπλισμού και για το aftermarket

 > Συνθετικό καουτσούκ υψηλής τεχνολογίας

 > Στοιχεία εκφυλισμού υψηλής αντοχής, καθένα με ειδικές  
ιδιότητες

 > Υψηλή αντοχή στην κάμψη και ευκαμψία

 > Εγγύηση 5 ετών: www.continental-ep.com/5
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