
UNI TOOL ELAST

Wielorowkowe paski elastyczne posiadają specjalny kord i dzięki swoim właściwościom 
mogą pracować tylko w przystosowanych do nich silnikach. Do ich obsługi wymagane są 
specjalne narzędzia, bez których wymiana tych pasków bez ich uszkodzenia staje się po  
prostu niemożliwa. 

UNI TOOL ELAST jest uniwersalnym narzę-dziem do montażu wielorowkowych pasków ela-
stycznych, dzięki któremu możliwy jest ich montaż w wielu pojazdach. Do pojazdów, których 
przyrząd ten nie obsługuje Continental oferuje zestaw paska elastycznego wraz z jednorazo-
wym urządzeniem montażowym.

UNI TOOL ELAST składa się ze specjalistycznego narzędzia do napinania i zakładania  
elastycznego paska wielorowkowego na koła pasowe. Dzięki specjalnej konstrukcji pasuje  
do większości kół pasowych, nawet tych bez przetłoczeń, a niekiedy również do kół  
podwójnych.

Dołączona w zestawie śruba zapobiega ześli-
zgiwaniu się narzędzia i ułatwia bezpośredni 
montaż paska na kole pasowym. W zestawie 
UNI TOOL ELAST znajdą Państwo również 
taśmę służącą do zdejmowania pasków bez 
ich uszkodzenia.
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UNI TOOL ELAST

Zawartość 

 > Uniwersalne narzędzie montażowe

 > Śruba kierunkowa

 > Taśma do bezpiecznego  

demontażu paska

 > Instrukcja obsługi
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UNIVERSAL

Zalety

 > Tania alternatywa dla drogich narzędzi 
specjalistycznych

 > Umożliwia bezawaryjny demontaż  
pasków elastycznych

 > Proste w użyciu

 > Duże pokrycie rynku – nadaje się również 

do kół płaskich, bez przetłoczeń.

 > 5 lat gwarancji: www.continental-ep.com/5
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