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Onderdeelnr. 6901Door een verkeerd afgestelde of verlopen motordistributie kunnen de kleppen 
beschadigd raken. The Tool Connection kan in geen geval verantwoordelijk 
worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze 
gereedschappen.

Voorzorgsmaatregelen – lezen a.u.b. 
• Koppel de massakabel van de 

accu los (controleer of de 
radiocode beschikbaar is).

• Verwijder de bougies of 
gloeibougies zodat de motor 
gemakkelijker kan draaien.

• Gebruik geen 
schoonmaakvloeistoffen op 
riemen, poelies of rollen.

• Noteer altijd de loop van de 
hulpaandrijfriem voor u deze 
verwijdert.

• Draai de motor in de normale 
richting (rechtsom tenzij anders 
vermeld).

• Draai niet aan de nokkenas, 
krukas of dieselinjectiepomp 
nadat de distributieketting is 
verwijderd (tenzij specifiek 
vermeld).

• Gebruik de distributieketting niet 
om de motor te blokkeren tijdens 
het los- of vastdraaien van 
bouten van de krukaspoelie.

• Draai niet aan de krukas of 
nokkenas nadat de 

distributieriem/-ketting is 
verwijderd.

• Markeer de richting van de 
ketting voordat u deze verwijdert

• Het is altijd aanbevolen om de 
motor langzaam met de hand te 
draaien en de 
ontstekingsposities van de 
nokkenas en krukas opnieuw te 
controleren.

• Krukassen en nokkenassen 
mogen alleen worden gedraaid 
als het 
kettingaandrijfmechanisme 
volledig is gemonteerd.

• Draai de krukas niet met behulp 
van de nokkenas of andere 
tandwielen.

• Controleer de distributie van de 
dieselinjectiepomp na 
vervanging van de ketting.

• Neem alle aandraaimomenten in 
acht

• Raadpleeg altijd de   
  onderhoudshandleiding van de 

fabrikant of een geschikte 
instructiehandleiding voor het 
voertuig

• Verkeerde afgestelde   
 motordistributie 
  kan de kleppen beschadigen

Demontagegereedschap achterste 
bus onderste wieldraagarm
Ford Transit
Geschikt voor OEM-bus 4540787, 4042024, 
4372132
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Inleiding

Toepassingen

Voorbereiding

Demontagegereedschap achterste bus onderste wieldraagarm - Ford Transit 2000-
2013. Dit gereedschap werd ontwikkeld om het verwijderen en vervangen van de 
achterste bus in de voorste draagarm van de Ford Transit 2000-2013 mogelijk 
te maken. Het is ontworpen voor minimale demontage, waarbij de handeling 
uitgevoerd kan worden terwijl de arm bevestigd blijft aan het voertuig.

Ontworpen voor OEM-bus 4540787, 4042024, 4372132. Voor uit- en inbouw van 
het onderste kogelgewricht van de wielophanging van de Transit, zie Laser 6614

OPMERKING: Alle schroefdraden van de persbout, moer en bouten moeten 
worden gesmeerd met molybdeendisulfidevet. De onderstaande informatie dient 
uitsluitend ter referentie. The Tool Connection Ltd

adviseert om waar nodig fabrikantgegevens of Autodata te gebruiken.

Ontworpen voor uit- en inbouw van OEM-bussen, zoals afgebeeld

Referentie Reserveonderdeelnummer Beschrijving

A Opvangkom - groot

B Uittrekkom

C 1810 Persboutmoer met lager

D 2317 Persbout

E 0201 Persboutmoer

BELANGRIJK: ZORG ERVOOR DAT DE PERSBOUT GOED GESMEERD IS MET 
MOLYBDEENDISULFIDEVET.
Krik het voertuig op, zodat de voorwielophanging vrij van de vloer hangt.
Verwijder de beide bouten van de binnenste bus van de arm. 
Maak de stabilisatorstang los. Trek voorzichtig het wiel met de draagarm naar 
buiten, zonder de aandrijfas eruit te trekken en laat het binnenste uiteinde van de 
draagarm omlaag zakken, zodat hij vrijkomt van het chassis.

Inbrengen
• Monteer het gereedschap zoals afgebeeld en breng de nieuwe bus in door deze  
 vanaf de onderkant omhoog te duwen.
• Zorg dat de uitsparing in de grote kom over de lasnaad op de draagarm valt.

Gebruiksaanwijzing

Uittrekken
• Monteer het gereedschap zoals afgebeeld en trek de oude bus omlaag uit de   
 arm.
• Zorg dat de uitsparing in de grote kom over de lasnaad op de draagarm valt.


