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Gloeibougieschroefdraadreparatieset 
(legering cilinderkop)

Alvorens te beginnen:
•  Wij adviseren met klem de cilinderkop van de motor te verwijderen alvorens wordt begonnen met 

de werkzaamheden. 
•  Wanneer de cilinderkop niet wordt verwijderd, verwijder dan de relevante inspuiter en sluit een 

luchtlijn aan via een geschikte adapter om zeker te stellen dat metaalslijpsel en vuil niet in de 
verbrandingskamer kan komen.

• Houd gereedschap in goede en schone conditie.
• Draag geschikte oogbescherming, met name bij het verwijderen van vuil of  slijpsel van de motor.
•  Controleer na afloop of al het gebruikte gereedschap en alle onderdelen aanwezig zijn. Laat ze niet 

in of in de buurt van de motor achter. 

Voorzorgsmaatregelen:
• Draag geschikte oogbescherming.
• GEBRUIK GEEN LUCHTGEREEDSCHAP BIJ DIT PRODUCT.

Instructies: (Raadpleeg het componentenschema hierboven)
1. Wij adviseren de cilinderkop te verwijderen van de motor.
2. Identificeer de schroefdraadmaat van de nieuwe gloeibougie.
3.  Gebruik het geschikte inzetstuk en identificeer welke tap moet worden gebruikt.  

Het M8 x 1.0 inzetstuk heeft bijvoorbeeld de M10 x 1.0 tap nodig  
(raadpleeg de hierboven vermelde componenten 1-6).

4.  Plaats de tap op de inzetstukmontagestang (E). Schroef het greephandvat (B) op het einde van de 
inzetstukmontagestang.

5.  Schroef de juiste bougie-eindafsluiter (D) op het andere uiteinde van de inzetstukmontagestang.  
Er worden drie bougie-eindafsluiters meegeleverd; kies de correcte die precies past in het te 
monteren inzetstuk en zo in de cilinderkop.

6.  Bedek de tap, de montagestang en de bougie-eindafsluiter met smeervet om de tap te smeren en 
ook het geproduceerde slijpsel op te vangen.

7.  Zet de assemblage in de opening van de gloeibougie in de cilinderkop en snijd de nieuwe 
schroefdraad tot een diepte van 11mm.

8.  Trek de tap, montagestang en bougie-eindafsluiter uit - het smeervet dient het grootste deel van het 
geproduceerde slijpsel te bevatten.

9.  Reinig de opening met de nieuwe schroefdraad en controleer of er geen slijpsel of smeervet is 
achtergebleven. Gebruik zorgvuldig een reinigingsmiddel voor het ontvetten en let op dat er geen 
vloeistof ontsnapt langs de opening van de gloeibougie.

10. Kies het correcte inzetstuk en schroef het op het overeenkomende inzetstukmontagegereedschap (A).
11.  Bedek de buitenste schroefdraad van het inzetstuk met schroefdraadborgvloeistof en schroef 

het nieuwe inzetstuk in de opening van de gloeibougie. Draai vast met behulp van een 13mm 
moersleutel of diepe inbus op het inzetstukmontagegereedschap. Trek het gereedschap terug nadat 
hij is vastgedraaid.

12.  Controleer of de schroefdraad aan de binnenkant van het nieuwe inzetstuk schoon is door 
de montagestang en bougie-eindafsluiter opnieuw te assembleren met de overeenkomende 
meegeleverde draadtap. Smeer opnieuw in met vet en laat de draadtap voorzichtig langs de 
schroefdraad lopen. Daarna opnieuw reinigen en ontvetten.

13. De reparatie is nu voltooid en de nieuwe gloeibougie kan worden geïnstalleerd.
14.  Voordat de gloeibougie wordt geïnstalleerd adviseren wij de binnenbasis en as met de Laser 

gloeibougiereinigingsruimerset te reinigen, onderdeelnr: 5210.

N.B.:
•  In verband met de aard van de taak en het gereedschap, worden de zes tappen en de 20-delige 

inzetstukkenset gezien als verbruiksgoederen en daarom niet gedekt door de Tool Connection-
garantie. (Vervangende onderdelen zijn verkrijgbaar).

Beschikbare vervangende onderdelen: (Sono disponibili parti di ricambio).

Een uit 31 delen bestaande set reparatietappen en 
schroefdraadinzetstukken voor het repareren van de schroefdraden 
op 8 | 10 | 12mm gloeibougies op legering cilinderkoppen.  
Wij adviseren de cilinderkop te verwijderen van de motor.

Lijst van componenten met verwijzing  
naar bovenstaande afbeelding:

A: Inzetstukmontagegereedschap 
B: Greephandvat voor (H)
C: Inzetstukken: M8 x 1,0
D: Inzetstukken: M10 x 1,0
E: Inzetstukken: M10 x 1.25
F: Inzetstukken: M12 x 1.25
G: Bougie-eindafsluiters
H: Inzetstukmontagestang

1.  M14 x 1.25 Inzetsnijder  
(voor M12 x 1.25 inzetstuk)

2. M12 x 1.25 Draadtap
3. M12 x 1.0 Inzetsnijder  
 (voor M10 x 1.25 inzetstuk)
4. M10 x 1.25 Draadtap
5. M10 x 1.0 Inzetsnijder  
 (voor M8 x 1.0 inzetstuk)
6. M8 x 1.0 Draadtap

2632 Schroefdraadinzetstukken 5 stks M8 x 1.0

2633 Schroefdraadinzetstukken 5 stks M10 x 1.0

2634 Schroefdraadinzetstukken 5 stks M10 x 1.25

2635 Schroefdraadinzetstukken 5 stks M12 x 1.25

2746 Tap M8 x 1.0

2747 Tap M10 x 1.0

2748 Tap M10 x 1.25

2749 Tap M12 x 1.0

2750 Tap M12 x 1.25

2751 Tap M14 x 1.25

G

G: BOUGIE-EINDAFSLUITER INZETSTUKSNIJDER H: INZETSTUKMONTAGESTANG B: GREEPHANDVAT




