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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

Gebruiksaanwijzing

Bedoeld om de aandrijfflens/naaf aan de aandrijfas in het  
lagerhuis te trekken.

•  Zorg dat een opgekrikte auto deugdelijk met assteunen, bruggen 
enz. ondersteund wordt.

• Draag geschikte oogbescherming.

•  Vet de trekschroef voor en na elk gebruik met een goede kwaliteit 
molybdeendisulfidevet in.

•  Houd de gereedschappen schoon en in goede conditie en berg ze 
altijd weer in de doos op.

• Gebruik GEEN beschadigde of versleten gereedschappen.

• GEBRUIK GEEN PERSLUCHT BIJ DIT PRODUCT.

Voorzorgsmaatregelen



Inclusief adapters :

M15: Subaru

M20: VW Kever; Touareg; Porsche Cayenne

M22: BMW E30

M24: BMW E36; Mercedes-Benz W203

M27: BMW E32; E34; E38; E39: X5

M39: BMW E32; E36; E34
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Zie afbeeldingen

•  Plaats de aandrijfas in het lager en plaats vervolgens de aandrijfflens/
naaf.

•  Draai de juiste adapter D (zie overzicht) op de schroefdraad aan het 
uiteinde van de aandrijfas. (Afbeelding 1)

•  Schroef het gereedschap in elkaar en draai trekschroef A in adapter D. 
(Afbeelding 2)

• Draai trekmoer B op trekschroef A tot deze in huls C valt.

•  Draai trekmoer B (24 mm zeskant) om de aandrijfflens/naaf aan de 
aandrijfas in het lagerhuis te trekken.

   
Let op : De schroefdraad van de trekschroef (A) moet met een goede 
kwaliteit molybdeendisulfidevet worden gesmeerd.

Verbruiksartikelen :

Trekschroef (A) en trekmoer (B) zijn verbruiksartikelen en vallen daarom 
niet onder de garantie van de Tool Connection. 

Gebruiksaanwijzing
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A Trekschroef

B Trekmoer

C Huls (inclusief lager)

D Adapters (zie overzicht)

E Aandrijfflens/naaf

F Aandrijfas

Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3




