
UNI TOOL ELAST

Οι ελαστικοί ιμάντες έχουν ένα ιδιαίτερο στοιχείο εφελκυσμού και χρησιμοποιούνται 
μόνο σε συγκεκριμένους κινητήρες. Γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται ένα ειδικό εργαλείο - 
μόνο με αυτό είναι δυνατή η τοποθέτηση ενός ελαστικού ιμάντα σε πολλά αυτοκίνητα 
χωρίς να προκληθεί ζημιά. 

Το UNI TOOL ELAST είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης για ελαστικούς καναλω-
τούς ιμάντες με το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί μια πληθώρα ιμάντων αυτού του 
τύπου. Για αυτοκίνητα για τα οποία δεν είναι κατάλληλο το συγκεκριμένο εργαλείο, η 
ContiTech παρέχει σετ εργαλείων μιας χρήσης.

Το UNI TOOL ELAST αποτελείται από ένα ειδικό εργαλείο με το οποίο προεντείνεται ο 
ιμάντας και τοποθετείται στις τροχαλίες ιμάντα. Γιατί είναι ξεχωριστό: Λόγω του σχεδια-
σμού του ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους τύπους τροχαλίας ιμάντα - ακόμα και σε τρο-
χαλίες χωρίς οδόντωση, καθώς και σε μερικές διπλές τροχαλίες. 

Η συνοδευτική βίδα αποτρέπει το γλί-
στρημα του εργαλείου και καθοδηγεί το 
UNI TOOL ELAST κατά την τοποθέτηση 
του ιμάντα. Το επίσης συνοδευτικό λου-
ρί χρησιμεύει στην απλοποίηση και την 
επιτάχυνση της διαδικασίας αφαίρεσης 
του ιμάντα και κυρίως χωρίς πρόκληση 
ζημιάς.
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UNIVERSAL

Πλεονεκτήματα
 > Οικονομική εναλλακτική λύση σε  
σχέση με τα ακριβά ειδικά εργαλεία

 > Επιτρέπει την αφαίρεση ελαστικών  
ιμάντων χωρίς πρόκληση τυχόν ζημιάς

 > Πολύ εύκολη χρήση

 > Καλύπτει μεγάλο εύρος οχημάτων -  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε  
επίπεδες τροχαλίες χωρίς οδόντωση

 > 5 χρόνια εγγύηση:  
www.continental-ep.com/5

Περιεχόμενα 

 > Εργαλείο γενικής χρήσης

 > Βίδα φορέα

 > Λουρί για την αφαίρεση του ιμάντα χωρίς 
πρόκληση ζημιάς

 > Οδηγίες χρήσης
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