
TOOL BOX OAP

Serbest dönüşlü alternatör kasnakları – İngilizcesi Overrunning Alternator Pulley (OAP) – ikincil 
tahrikteki titreşimleri azaltır, bu sayede kayışların ve ikincil tahrik ünitelerinin kullanım ömrü 
uzatılır ve çalışma sesleri azaltılır. 

Araç üreticileri alternatörlerde serbest dönüşlü alternatör kasnaklarını ve titreşimleri daha 
güçlü bir şekilde sönümleyen alternatör kanallı rulmanı (Overrunning Alternator Decoupler, 
OAD) kullanmaktadır. Serbest alternatör kasnakları, jeneratördeki sabit kayış kasnağının geliş-
tirilmiş bir versiyonudur. Serbest dönüşlü kaplini sayesinde, krank milinin dönüşündeki düzen-
sizlikler nedeniyle kayışta meydana gelen titreşimleri yok eder. Ayrıca ani yük değişimlerinde 
motor devir hızının hızlı bir şekilde düşmesini sağlar. Alternatif bir model de, ilaveten tampon 
görevi gören serbest yönlü alternatör kanallı rulmanıdır. 

Ancak sorunsuz çalışabilmeleri için uygun şekilde monte edilmeleri gerekir. TOOL BOX OAP, 
sabitleme aleti mil yuvaları ve rakor somunlarıyla birlikte iki kombine anahtar içerir. Bunlar, 
OAP ve OAD montaj ve demontajında minimum kuvvet uygulamayla mükemmel bir manive-
la etkisi sağlar. 

Her şey için hazır: TOOL BOX OAP için geçerli 
olan prensip: “One for all”. Çünkü: Mil yuvaları 
işlev ölçülerine sahiptir ve yaygın tüm alterna-
törler için uygundur. 

Power Transmission Group 

Automotive Aftermarket 

ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

ALL
FOR

Bu baskıdaki yazılar bağlayıcı değildir ve sadece bilgi verme amacına yaramaktadır. Gösterilen ticari koruma hakları Continental AG ve/veya onun yan kuruluşuna aittir.  
Copyright © 2019 ContiTech AG, Hannover. Tüm haklara sahip. Daha fazla bilgiye web sayfasından ulaşabilirsiniz www.contitech.de/discl_en



TOOL BOX OAP

İçerik

 > 12 parçalı alet takımı:  
- Jeneratör için iki adet kombine anahtar  
- Kayış kasnağı mili için sabitleme aleti 
  olarak altı adet mil yuvası  
- Ana somunun sökülmesi ve sabitlenmesi 
  için dört adet rakor somunu
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Avantajları

 > One for all: Yaygın tüm serbest dönüşlü  
kayış kasnaklara uygundur 

 > Parçalar çeşitli şekillerde kombine edilebilir

 > Profesyonel kullanım için kaliteli montaj  
aleti

 > Alman Malı kalitesinde aletler 

 > Sağlam, yüksek kaliteli çelikten üretilmiş

 > Dayanıklı çantada düzenli muhafaza

 > Orijinal alet alternatifi

 > 5 yıl garanti: www.continental-ep.com/5
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