
Pentru provocări speciale:  
curele multitrapezoidale EXTRA

Curelele multitrapezoidale EXTRA de la  
Continental prezintă caracteristici tehnice 
speciale. 

Acestea pot include, de exemplu, un element elastic rezistent 
din fibră aramidă sau un înveliș special din material textil. Datori-
tă acestui fapt, atelierele pot găsi repede și ușor cureaua speci-
ală corectă pentru cerinţele specifice de reparaţie, de exemplu: 
pentru vehicule cu sistem start-stop și alternator demaror și 
pentru vehicule cu tracţiune hibridă.
 
Dacă, pentru aceste tipuri de vehicule, mecanicii utilizează cu-
rele convenţionale standard, există un risc de uzare prematură 
a curelei și de generare a unor niveluri mai mari de zgomot. În 
cel mai rău caz, cureaua se poate rupe. Atelierele pot reduce în 
mod eficient aceste riscuri prin utilizarea curelelor multitrapezoi-
dale EXTRA. Gama este dezvoltată permanent. În prezent, aces-
te curele speciale sunt deja disponibile pentru mai mult  
de 90% din vehiculele din parcul auto european.
 
Cureaua corespunzătoare poate fi identificată simplu,  
rapid și fiabil cu ajutorului catalogului online de la adresa  
www.continental-engineparts.com. Informaţii suplimentare,  
sfaturi practice și instrucţiuni de montare gratuite pot fi găsite  
la Centrul de Informare privind Produsul (PIC) de la adresa  
www.continental-ep.com/pic.
 

Rezumat:

 > Curele Extra cu proprietăţi tehnice speciale

 > Element de identificare EXTRA imprimat pe spatele curelei

 > Calitate de echipament original și pentru piaţa de piese  
de schimb

 > Cauciuc sintetic de înaltă tehnologie

 > Elemente elastice de înaltă rezistenţă, fiecare cu proprietăţi 
speciale

 > Flexibilitate și rezistenţă ridicată la îndoire

 > Garanţie de 5 ani: www.continental-ep.com/5
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