
Κιτ οδοντωτού ιμάντα 

Μην κάνετε μισές δουλειές: Για μέγιστη ασφάλεια θα πρέπει κατά την αντικατάσταση του 
ιμάντα να αντικαθιστώνται επίσης όλα τα εξαρτήματα του συστήματος χρονισμού που 
έχουν φθαρεί. Γι’ αυτό τα κιτ οδοντωτού ιμάντα της Continental περιέχουν όλα τα απα-
ραίτητα εξαρτήματα για τη σωστή αντικατάσταση του ιμάντα. Εκτός από τον τεντωτήρα 
και τις αδρανείς τροχαλίες, ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου, μπορεί να περιλαμ-
βάνεται αποσβεστήρας τάσης και μικρά εξαρτήματα όπως βίδες, παξιμάδια, ελατήρια και 
ροδέλες, εφόσον χρειάζονται αντικατάσταση. Το κιτ είναι πρακτικό και εξοικονομεί χρόνο 
αφού όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Έτσι τα συνεργεία μπορούν με μία μόνο παραγγελία να πάρουν όλα τα ξεχωριστά εξαρ-
τήματα που χρειάζονται και είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους. 
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Κιτ οδοντωτού ιμάντα 

Περιεχόμενα 

 > Οδοντωτός ιμάντας

 > Τεντωτήρας, αδρανείς και τροχαλίες 
εκτροπής, αποσβεστήρες τάσης

 > Μικρά εξαρτήματα όπως βίδες,  
παξιμάδια και ελατήρια

 > Ανθεκτικό αυτοκόλλητο αντικατάστασης

Power Transmission Group 

Automotive Aftermarket 

ContiTech Antriebssysteme GmbH

30165 Hannover · Phone +49 (0)511 938-5178

aam@ptg.contitech.de

Πλεονεκτήματα
 > Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σε ένα 
κουτί

 > Πλήρες φάσμα προϊόντων, κατάλληλο για 
πάνω από το 95% των ευρωπαϊκών μο-
ντέλων αυτοκινήτων

 > Οδοντωτός ιμάντας από υψηλής ποιότη-
τας συνθετικό καουτσούκ και ανθεκτικό 
πλέγμα πολυαμιδίου με στοιχείο εφελκυ-
σμού από συνεστραμμένες ίνες γυαλιού

 > 5 χρόνια εγγύηση:  
www.continental-ep.com/5
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