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Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Felsgereedschap remleiding

www.lasertools.co.uk

• Draagbare oplossing.

• Geschikt voor gebruik bij het voertuig of er buiten.

• Geschikt voor leidingdiameters van 4,75 mm en 3/16".

• SAE- en DIN-felskragen met één gereedschap.

• Tijdbesparende oplossing.

Voorzorgsmaatregelen
Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde doeleinden. 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, ontworpen om algemene richtlijnen 
te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te 
verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of 
instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

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 
het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

De 6728 is ontworpen als felsgereedschap voor gebruik bij het voertuig voor de 
meest gangbare leidingen met een diameter van 4,75 mm en 3/16". Het is een 
compact, mechanisch hulpmiddel voor gebruik bij het voertuig of er buiten. 

Inclusief mallen en adapters voor enkele en dubbele SAE- en DIN-felskragen.



Toepassingen

2 3

Eerste instelling voor SAE-felskraag

Code Beschrijving

1 Bolronde DIN-felsadapter van 3/16" en 4,75 mm
2 Dubbele felsadapter, voor SAE en holronde dubbele felsadapter
3 Vet felsadapter
4 Leidingafsluitplug
5 Hoofdonderdeel met ingegoten mallen voor SAE- en DIN-felskragen
6 Hendel

7. Vormen van felskragen, SAE:
a. Smeer de schroefdraad en het uiteinde van de gekozen felsadapters in met het meegeleverde vet 

(3).
b. Gebruik het OP1-uiteinde van de dubbele felsadapter (2) voor felsen van het SAE-type en schroef 

dit in de leiding met behulp van een geschikte sleutel of dop tot de zeskant contact maakt met het 
gereedschap.

c. Als een holronde dubbele felskraag van het SAE-type nodig is, verwijder dan de felsadapter (2) en gebruik 
het andere uiteinde van de felsadapter (2) om het tweede deel van de dubbele felskraag te vormen.

• Leidingdiameter van 4,75 mm en 
3/16".

• Felskragen van het SAE- en DIN-
type.
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Instructies

Instructies voor voorbereiding op gebruik:
1. Het uiteinde van de leiding die moet worden gefelst moet recht afgesneden worden en de buitenste 

rand mag geen bramen bevatten.
2. De buitenste rand van de leiding moet onder een hoek van 45° worden afgeschuind.
3. De binnenzijde van de leidingwand moet vrij zijn van bramen.
4. Breng wartelmoeren aan VOORDAT de leiding wordt gefelst.
5. Gebruik het speciale vet voor de felsadapter op de voorzijde en de schroefdraden van de felsadapters.
6. Haal na het felsen alle vuildeeltjes en vetresten uit de leiding.

Instructies:
1. Selecteer de gewenste felskraagvorm.
2. Schroef de hendel (6) in het felskraagtype dat NIET nodig is.
3. Schroef de 3 klembouten van het hoofdonderdeel los, maar verwijder deze niet.
4. Breng de leidingafsluitplug (4) aan in het te gebruiken felskraagtype en schuif de leiding in het 

gereedschap tot deze tegen (4) aanligt.
5. Haal de 3 klembouten gelijkmatig aan.
6. Verwijder onderdeel (4).

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. 
Raadpleeg de OEM-gegevens specifiek voor het voertuigsysteem 
zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata.
Het gebruik van dit felsgereedschap voor remleidingen is volledig 
op verantwoordelijkheid van de gebruiker. Laser Tools kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel 
veroorzaakte schade.

Eerste instelling voor DIN-felskraag

8. Vormen van felskragen, DIN:
a. Smeer de schroefdraad en het uiteinde van de DIN-felsadapter (1) in met het meegeleverde vet (3).
b. Schroef de felsadapter met behulp van de schroef van de DIN-felsadapter in de DIN-opening 

van het hoofdonderdeel (5). Schroef vervolgens met behulp van een geschikte sleutel of dop de 
felsadapter naar binnen tot de zeskant contact maakt met het gereedschap. 

9. Verwijder de voltooide gefelste leiding pas van het hoofdonderdeel als alle felswerkzaamheden zijn 
voltooid.
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