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Guarantee

Voorzorgsmaatregelen

• Zorg dat een opgekrikte auto deugdelijk met assteunen, bruggen enz. 
ondersteund wordt.

• Draag geschikte oogbescherming.
• Volg de instructies van de fabrikant voor het demonteren van remblokken en 

remklauwen op.
• Let op dat u de flexibele remleiding niet belast en dat u de remklauw niet aan 

de flexibele remleiding laat hangen.
• Houd de gereedschappen schoon en in goede conditie en berg ze altijd weer 

in de doos op.
• Gebruik GEEN beschadigde of versleten gereedschappen.
• GEBRUIK GEEN PERSLUCHT BIJ DIT PRODUCT.

Een erg veelzijdige remzuigerpers:
• instelbare adapter voor veel verschillende auto’s
• combinatie voor zowel rechts- als linkshandige persschroeven

Let op:   
De schroefdraad van de trekschroef moet licht met een goede kwaliteit 
molybdeendisulfidevet of machineolie worden gesmeerd.



Gebruiksaanwijzing

Controleer dat de handrem VRIJ staat.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor het verwijderen van de remblokken 
en de remklauw. Let op dat u de flexibele remleiding niet belast. Controleer in de 
instructies van de fabrikant of de remklauw voor het inpersen een linkse of rechtse 
schroefdraad heeft.

Adapterpennen instellen:

 

Zie afbeelding. De borgschroef voor het instellen van de adapter is via de 3/8 inch 
dop achterop bereikbaar.  Draai deze met een 3 mm inbussleutel los en stel de 
adapterpennen zo in dat deze op de gaten in de remzuiger passen. 

De hartafstand van de pennen kan op elke gewenste waarde van 15 tot 35 mm 
worden ingesteld. Zet de pennen met de borgschroef vast (rechtsom), draai deze 
niet te vast aan.
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Gebruiksaanwijzing

Remzuigerpers gebruiken:

 

• Stel de adapter (A) als hierboven beschreven af.
• Plaats de adapter op de juiste kraag (voor zuigers met rechts of linkse draad).
• Zie afbeelding: zet de remzuigerpers in elkaar zodat de kraag (B of C) in de 

uitsparing in de drukplaat (D) past. Draai de kraag met de tegengestelde 
schroefdraad aan de andere kant van de handgreep (E).

• Aanbevolen wordt om voordat u de zuiger terug perst, eerst de 
ontluchtingsnippel van de remklauw open te draaien en een opvangfles 
(aanbevolen Laser onderdeel nummer: 2906) te plaatsen, zodat naarmate de 
zuiger terug wordt geperst, de remvloeistof die in de remklauw zat, uit het 
systeem wordt verwijderd en niet terug naar het remvloeistofreservoir wordt 
geperst.

• Draai linksom of rechtsom aan de hefboom (F) om de adapter tegen de zuiger 
te persen.

• Pers de zuiger niet verder in dan nodig is om de nieuwe remblokken te kunnen 
monteren. Draai vervolgens de hefboom zover terug dat de remzuigerpers vrij 
van de zuiger komt.

• Controleer na afloop het peil in het remvloeistofreservoir en vul eventueel 
nieuwe remvloeistof bij.

A Instelbare adapter
B Kraag (rechtse draad)
C Kraag (linkse draad)
D Drukplaat
E Handgreep
F Hefboom

3mm
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