
UNI TOOL ELAST

Elastische riemen zijn voorzien van een bijzonder trekkoord en worden alleen bij bepaalde 
motortypes gebruikt. Daarom is er een bijzonder gereedschap vereist, aangezien dit in vele 
voertuigen de enige manier is om een elastische riem te installeren zonder beschadiging. 

De UNI TOOL ELAST is een universeel gereedschap voor elastische multi-V-riemen, en 
maakt de plaatsing van een breed gamma van deze riemen mogelijk. Continental verstrekt 
TOOL-kits met wegwerpgereedschap voor voertuigen waarbij dit gereedschap niet geschikt 
is.

De UNI TOOL ELAST bestaat uit een speciaal gereedschap om de riem voor te spannen 
en op de poelies te plaatsen. Het bijzondere aan dit gereedschap is dat zijn ontwerp ervoor 
zorgt dat het nagenoeg op elke poelie past, zelfs op deze zonder vertanding en op sommi-
ge dubbele riemschijven. 

De bijgeleverde schroef zorgt ervoor dat het 
gereedschap niet kan wegglijden, en het on-
dersteunt de UNI TOOL ELAST bij het plaat-
sen van de riem. De eveneens bijgeleverde 
lus helpt de riem makkelijk, snel en bovenal 
zonder schade te verwijderen. 
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UNI TOOL ELAST

Inhoud 

 > Universeel plaatsingstool

 > Stelbout

 > Lus om de riem zonder schade  
te verwijderen

 > Gebruikershandleiding
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UNIVERSAL

Voordelen

 > Goedkoop alternatief voor duur  
gespecialiseerd gereedschap

 > Verwijderen van elastische riemen  
zonder schade

 > Eenvoudig te bedienen

 > Ondersteunt een breed gamma aan voer-
tuigen – ook bruikbaar op platte poelies 
zonder identificatie

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