
TOOL BOX OAP

Dynamovrijlooprollen (OAP) verminderen de trillingen in de aandrijving van de aangesloten 
aggregaten, en verlengen hiermee de levensduur van riemen en van de aandrijvingen van 
de aangesloten aggregaten. Ook wordt het bedrijfsgeluid tot een minimum beperkt.  

Voor dynamo’s gebruiken voertuigfabrikanten dynamovrijlooprollen en dynamo-ontkoppe-
lingen (OAD), welke de trillingen in nog hogere mate reduceren. De dynamovrijlooprol is een 
verdere ontwikkeling van de stijve riemschijf op de dynamo. Dankzij de vrijloopkoppeling 
dempt hij de trillingen die worden gegenereerd door de cyclische onregelmatigheden in de 
krukas tijdens de riemaandrijving. Hij kan het motortoerental ook snel doen dalen in geval 
van een plotseling veranderende belasting. Een alternatief ontwerp is de dynamo-ontkoppe-
ling die ook een dempende werking biedt. 

Om ervoor te zorgen dat ze ook effectief correct functioneren, dienen ze heel nauwkeurig te 
worden geplaatst. De TOOL BOX OAP bevat twee combinatiesleutels met inbusdoppen als 
tegenhouders, en dopmoeren. Ze bieden een uitstekende hefboomwerking met minimale 
krachtuitoefening voor het plaatsen en verwijderen van OAP’s en OAD’s. 

Op alles voorbereid: met TOOL BOX OAP geldt 
het ‘One for all’-principe. Reden: de inbuskop-
pen hebben functionele afmetingen en zijn ge-
schikt voor alle standaard dynamo’s. 
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TOOL BOX OAP

Inhoud

 > 12-delige gereedschapsset:  
- twee dynamocombisleutels  
- zes inbusdoppen als tegenhouders 
  voor de riemschijfas  
- vier dopmoeren voor losmaken en 
  vastzetten van de centrale moeren 
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Voordelen

 > Eén voor allen: past voor alle  
standaard vrijlooprollen 

 > Onderdelen kunnen op verschillende  
manieren worden gecombineerd

 > Gereedschap van topkwaliteit voor  
professioneel gebruik

 > Gereedschap ‘Made in Germany’ 

 > Gemaakt van sterk, hoogwaardig staal

 > Overzichtelijk gesorteerd in een robuuste 
koffer

 > Een alternatief voor origineel gereedschap

 > 5 jaar garantie: www.continental-ep.com/5
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