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Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk 
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Als dit product in gebreke blĳft als gevolg van fouten in het materiaal of de 
afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 
1926 818186. Normaal gebruik en de daarbĳ behorende slĳtage zĳn hiervan 
uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Trekkerset benzineverstuivers
Ford EcoBoost GDI, benzine

www.lasertools.co.uk

• Toepassingen voor de gehele serie Ford EcoBoost GDi-
benzinemotoren, van 1.0 tot 2.0 liter-motoren.

• Voor het uitbouwen van de verstuiver wordt een specifieke 
slagtrekker gebruikt die borg staat voor de juiste slagsterkte.

• Gelĳkwaardig aan OEM 310-206.
• Voor gebruik bĳ Ford-verstuivers nr. CM5G-9F593-FA.

www.lasertools.co.uk

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. 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. 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.
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Onderdelen

Ref. Code OEM Beschrijving

A 310-206 Verstuiveruitbouwgereedschap

B Slagtrekker

Trekkerset benzineverstuivers - Ford EcoBoost GDI, benzine
Ontwikkeld voor het uitbouwen van de benzineverstuivers die in onderstaande 
voertuigen zĳn ingebouwd. 
Hoewel de set gelĳkwaardig is aan het OEM-gereedschap 310-206 is hĳ 
aanzienlĳk sterker. Hĳ 'grĳpt' de verstuiver op een meer gecontroleerde manier 
waardoor zĳn levensduur ten opzichte van het OEM-gereedschap veel langer is.
• Toepassingen voor de gehele serie Ford EcoBoost GDi-benzinemotoren, van 

1.0 tot 2.0 liter-motoren.
• Machinaal gespleten spanhuls die eenvoudig te gebruiken en te monteren is.
• Voor het uitbouwen van de verstuiver wordt een specifieke slagtrekker 

gebruikt die borg staat voor de juiste slagsterkte.
•  Gemaakt in Sheffield.
• EU-gepatenteerd ontwerp.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-
gegevens om de geschiktheid van deze set te bevestigen.

Het gebruik van deze verstuiveruitbouwset 
is volledig voor de verantwoordelĳkheid 
van de gebruiker zelf en The Tool 
Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk 
worden gesteld voor enige schade 
van welke aard dan ook.
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ToepassingenOnderdeel B - slagtrekker
Bouw de slagtrekker zodanig samen dat het vaste uiteinde met de grotere 
diameter van de slagtrekkeras in de handgreep kan schuiven, zoals hieronder 
afgebeeld. De borgmoer op het verstuiveruitbouwgereedschap vastdraaien.

Zodra de slagtrekker op de verstuiver is gemonteerd, kan de verstuiver op een 
gecontroleerde manier worden verwĳderd.

Merk Model Jaar Type

Ford

B-MAX 2012-2017

EcoBoost
Zetec S Red
Black Edition
SCTi EcoBoost
EcoBoost ECOnetic
Ti-VCT
Ti-VCT FFV
Ti-VCT LPG
Ti-VCT S
Ti-VCT S/S1600
Mountune
GTDi EcoBoost

C-MAX 2007-2017

EcoSport 2013-2017

Fiesta 2009-2017

Focus 2011-2017

Grand C-MAX 2010-2017

Grand Tourneo Connect 2013-2017

Mondeo 2007-2017

Tourneo Connect 2013-2017

Tourneo Courier 2014-2017

Transit Connect 2013-2017

Transit Courier 2014-2017

Galaxy 2015-2017

Kuga 2013-2017

S-MAX 2015-2017

Motorcode

1.0

M1JA, M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, M1DA, M2DA, M1DD, 
M2DC, M1JC, M1JJ, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, XMJA, XMJB, XMJC, 
XMJD, YYJA, TLB, M2DB, SFDB, M2GA, M2GB, M1CA, M1CB, SFCA, 
SFCB, SFCC, SFCD

1.5
M8DB, M9DB, UEJB, M8DA, M9DA, UNCJ, UNCK, M8MA, M9MA, 
UNCA, UNCB, UNCC, UNCD, UNCE, UNCF

1.6

HXDA, HXDB, SIDA, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, IQDA, IQDB, PNDA, 
XTDA, MUDA, PNDD, XTDB, MUDD, HXJA, HXJB, HXJE, RVJA, U5JA, 
IQJA, IQJC, IQJE, IQDC, JQGA, JQMA, JQMB, JTMA, JTBA, JTBB, 
KGBA, PNBA, RHBA

2.0
MGDA, XQDA, R9CD, R9CI, TNBA, TNBB, TPBA, R9CB, R9CF, R9CH, 
TNCC, TNCD, TNCF
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Instructies

Voorbereiding:
• Verbreek alle elektrische verbindingen met de verstuivers.
• Maak het gebied rondom de verstuiver schoon en verwĳder eventuele 

koolstofafzettingen of corrosie.
• Verwĳder de brandstofrail.

Onderdeel A - brandstofverstuiver-
demontagegereedschap
Ontwikkeld om op de verstuiver te klemmen.

Draai de bovenste gekartelde moer los en schuif de gekartelde kraag omhoog, 
open de klem en breng deze over de bovenkant van de verstuiver aan.

Schuif de gekartelde kraag omlaag zodat de klem de verstuiver omsluit en draai 
de gekartelde moer vast. De gekartelde moer voorkomt enkel dat de gekartelde 
kraag omhoog komt, daarom niet te strak aandraaien.


