
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 

beoogde gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. 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 ondanks dat we er alles aan doen om correcte gegevens te 

verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst 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 gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

• Draag oogbescherming en handschoenen bij gebruik van deze gereedschapsset.

• Reinig de gereedschapsonderdelen na gebruik altijd grondig. 

• Houd de gereedschapsonderdelen veilig en netjes in de meegeleverde koffer.

• Gebruik de set niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen.

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen
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Verwijder het bevestigingsmiddel waarmee de poelie op de middenas bevestigd is en houd 
de trekker bij de poelie om het formaat van de benodigde persbout en opschuifklemmen te 
bepalen. Monteer de klemmen en de centrale persbout op de trekker.

Bepaal welke penadapter er nodig is en plaats deze vervolgens op de centrale persbout; de 
adapter wordt eenvoudig op het uiteinde van de persbout geduwd.

Smeer de schroefdraad van de hoofdspil en de persbout met zwart molybdeenvet.

2 www.lasertools.co.uk

De 7114 is een universele trekkerset voor geribde aandrijfpoelies van V-riemen. De 
verstelbare trekker is zo gemaakt dat hij tijdens het verstellen symmetrisch blijft. Beide 
klemmen bewegen gelijkmatig wanneer de stelschroef wordt gedraaid. 
 
Er zijn twee maten persbouten meegeleverd, voor diepe en ondiepe poelies. Er zijn tevens 
twee maten opschuifklemmen meegeleverd. Er zijn twee modellen penadapters inbegrepen, 
een met een vlak uiteinde en een met een punt, voor assen met een gat of holte in het 
midden.

Door de hoofdspil van de trekker te verstellen en de lengte van persbouten en 
opschuifklemmen te variëren, kan de trekker passend gemaakt worden voor poelies van 
uiteenlopende afmetingen en modellen.
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Instructies

Onderdelen

Inleiding

Zie figuur1: 

Stel de twee opschuifklemmen met behulp van een steek- of dopsleutel van 16 mm (of een 
ratel van 3/8”) strak tegen de groeven van de poelie aan.

Draai de centrale persbout met de hand aan zodra de trekker stevig op de poelie bevestigd 
is, tot de adapter aan het einde van de pen strak tegen de as van de poelie aanligt.

Controleer of de trekker en de centrale persbout goed op de poelie en de middenas van de 
poelie gecentreerd zijn. Opmerking: wanneer de trekker wordt aangehaald terwijl deze niet 
gecentreerd is, kunnen zowel de trekker als de poelie beschadigd raken.

Haal de centrale persbout gelijkmatig aan met behulp van een steek- of dopsleutel van 17 
mm (of een ratel van 3/8”). Ga door tot de poelie van de middenas getrokken is.

Draag oogbescherming en handschoenen bij gebruik van dit gereedschap.

Smeer de schroefdraad van de hoofdspil en de persbout met zwart molybdeenvet. Als het 
gereedschap droog (ongesmeerd) wordt gebruikt, vervalt de garantie.

Gebruik geen  slagmoersleutels in combinatie met dit product.

Wanneer de trekker wordt aangehaald terwijl deze niet gecentreerd is, kunnen zowel de 
trekker als de poelie beschadigd raken.

Voorzorgsmaatregelen

A Verstelbare trekker

B Centrale persbout (ondiepe poelies)

C Centrale persbout (diepe poelies)

D Penadapter (met punt)

E Penadapter (vlak)

F Opschuifklemmen (lang)

G Opschuifklemmen (kort)


