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Dit product bevat verbruiksartikelen die NIET gedekt worden door 
de garantie van The Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen 
rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186.

Garantie

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde gebruiksdoel. The Tool 
Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur 
als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te 
vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, bedoeld om algemene 
richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om 
correcte gegevens te verstrekken, mogen er geen projecten worden gestart voordat eerst de technische 
documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata geraadpleegd is.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en 
informatie geschikt zijn.

Instructies

Busgereedschap
Mitsubishi EVO 4/5/6

Voorzorgsmaatregelen:
• Smeer de schroefpersbout (A) en moer/lager (D) altijd met molybdeendisulfidevet voordat 

u het gereedschap gebruikt Houd de schroefdraad van de persbout vrij van vuil en 
rommel.

• Geen persluchtgereedschap en/of slagmoersleutels met dit product gebruiken. Dit maakt 
de garantie ongeldig.

• Raadpleeg altijd de documentatie van de fabrikant voordat u aan de werkzaamheden 
begint.

• Werk niet onder een voertuig dat slechts door een krik wordt ondersteund. Een opgekrikt 
voertuig moet goed met assteunen worden ondersteund.



Busgereedschap wieldraagarm voorwielophanging
Dit busgereedschap is ontworpen om de voorste bus van de wieldraagarm aan de voorkant 
met zo weinig mogelijk demontage te verwijderen. 

Het kunnen uitvoeren van deze klus bij een voertuig levert een aanzienlijke tijdsbesparing 
op vergeleken met het gebruik van een garagepers waarbij de arm volledig moet worden 
verwijderd.

Nummer Beschrijving

A Persbout M12 - (verbruiksartikel nr. 1319)

B Ontvangende manchet - Grote huls

C Drukmanchet - Kleine manchet 

D M12-moer/lager - (verbruiksartikel nr. 2138)

E M12 x 1,75 mm moer

2 3

Voorbereiding
• We raden aan alle montagebouten met kruipolie te behandelen voorafgaand aan demontage.
• Plaats het voertuig op een hefbrug met de wielen vrij.
• Verwijder het desbetreffende wiel. 
• Verwijder de betreffende koppeling van de stabilisatorstang.
• Verwijder de middelste bout van de voorste bus en de bevestigingsbout van de achterste bus.
• Laat de wieldraagarm zakken om bij de bus te kunnen en reinig het werkgebied.

Onderdelen

A

B

C
E

D

Onderdelen A en D zijn verbruiksartikelen.
Opmerking: Het maximale veilige werkkoppel voor onderdeel 1 is 80 Nm.
Persbout (A) en moer (D) moeten altijd goed gesmeerd zijn met molybdeendisulfidevet.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. The Tool Connection adviseert 
om waar nodig fabrikantgegevens of Autodata te gebruiken.

Instructies - uitbouwen
Plaats het gereedschap zoals in afb. 1, zodat de oude bus uit de arm in (B) wordt getrokken. 
Zorg ervoor dat (C) recht blijft en in de arm wordt getrokken, zonder de rand van de arm te 
beschadigen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat alle onderdelen recht en uitgelijnd blijven om schade te 
voorkomen. Maximaal koppel van 80 Nm.

Instructies - inbouwen
Plaats het gereedschap voor inbouwen zoals in afb 2.
Blijf de bus in de arm drukken totdat de bus aan beide kanten van de arm gelijkmatig 
uitsteekt.

Afb. 1

Afb. 2




