
UNI TOOL ELAST

Elastiska remmar har en särskild cord och används enbart i vissa motortyper. Du behöver 
också ett särskilt verktyg – på många bilar är en skadefri montering av den elastiska remmen 
endast möjlig med detta verktyg. 

UNI TOOL ELAST är ett universalverktyg för elastiska multiribbremmar som gör det möjligt 
att montera dessa remmar på ett stort antal olika fordonsapplikationer. För bilar där detta 
verktyg inte passar, erbjuder Continental TOOL-satser med engångsverktyg.

UNI TOOL ELAST består av ett specialverktyg för att förspänna remmen och montera den 
på remhjulen. Tack vare sin speciella utformning passar det till nästan alla remhjul, även dem 
utan fördjupning och till vissa dubbelremhjul. 

Den medföljande skruven förhindrar att  
verktyget glider av och styr UNI TOOL ELAST 
när remmen monteras. Den medföljande  
remmen i tyg gör att remmen kan demonte-
ras enkelt och snabbt och framför allt utan  
att skadas. 
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UNI TOOL ELAST

Innehåll 

 > Universellt monteringsverktyg

 > Medbringarskruv

 > Band för att demontera remmen  
utan skador

 > Bruksanvisning
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UNIVERSAL

Fördelar

 > Kostnadseffektivt alternativ till dyra  
specialverktyg

 > Gör det möjligt att demontera elastiska 
remmar utan att de skadas

 > Enkel att använda

 > Passar till en mängd olika bilmodeller – 
kan även användas för flata remhjul utan 
fördjupning

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