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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

Instruções

Concebido para tracção no semi-eixo e forçar o cubo/flange da 
transmissão na carcaça do rolamento.

•  Se o veículo estiver levantado, garantir que este está devidamente 
apoiado com cavaletes nos eixos, rampas, etc., como apropriado.

• Usar protecção ocular adequada.

•  Lubrificar sempre o parafuso de tracção central, antes e depois 
de cada operação, com uma massa lubrificante de dissulfureto de 
molibdénio de alta qualidade.

•  Manter as ferramentas em boas condições e devidamente limpas, 
guardando-as sempre na caixa.

• NÃO utilizar ferramentas danificadas ou desgastadas.

•  NUNCA UTILIZAR FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS COM ESTE 
PRODUTO.

Precauções



Inclui adaptadores:

M15: Subaru

M20: VW Beetle; Touareg; Porsche Cayenne

M22: BMW E30

M24: BMW E36; Mercedes-Benz W203

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

M39: BMW E32; E36; E34

Extractor da flange de transmissão | semi-eixo

Consulte os esquemas

•   Monte o semi-eixo no rolamento e depois coloque o cubo / flange de 
transmissão na posição.

•  Enrosque o adaptador D adequado (ver lista) na extremidade roscada 
do semi-eixo. (Fig. 1)

•  Posicione a ferramenta montada e enrosque o parafuso central de 
tracção A no adaptador D. (Fig. 2)

•  Accione a porca de tracção B até ao parafuso central de tracção A até 
encostar no apoio da manga de reacção C.

•  Rode a porca de tracção B (24 mm sext.) para exercer tracção no 
semi-eixo e forçar o cubo /flange da transmissão para a carcaça do 
rolamento.

 
Nota:   A parte roscada do parafuso de tracção central (A) tem que estar 
lubrificada com uma massa lubrificante de dissulfureto de molibdénio de 
alta qualidade.

Artigos de desgaste :

O parafuso de tracção central (A) e a porca de tracção (B) são 
elementos de desgaste e como tal não estão abrangidos pela garantia 
da Tool Connection.  
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A Parafuso de tracção central

B Porca de tracção

C Manga de reacção (inclui apoio)

D Adaptadores (consultar a lista)

E Cubo / flange da transmissão

F Semi-eixo
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