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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

Dit gereedschap is ontworpen als hulpmiddel bij het verwijderen en 
installeren van de schroefveer in een gecombineerde motorfietsveer/
demperunit. 
Kan ook worden gebruikt voor automobielveer-overdempertoepassingen 
in geschikte maten.

Due to the nature of the task and tools, the two threaded rods are regarded as 
consumable and not therefore covered by the Tool Connection guarantee. 

Replacements available:
Threaded rod, Part No.2610.



A: Compressorframe
B: Stang met schroefdraad (2)
C: Bevestigingsmoeren (2)
D: Krachtmoer
E: Integrale druklager
F: Gaffelfitting
G: Bevestigingsbout
H: Oogje van trekijzeradapter
I: Veerkraagadapters (60 mm, 66 mm, 72 mm, 75 mm)

N.B.:  In verband met de aard van de taak en het gereedschap, worden de twee 
stangen met  schroefdraad gezien als verbruiksgoederen en vallen daarom 
niet onder de Tool Connection-garantie. (Vervangende onderdelen zijn 
verkrijgbaar bij handelaren.)

Vervangende onderdelen:
Stang met schroefdraad:  Laser Onderdeelnr: 2610

Voorzorgsmaatregelen:
Wanneer hij is samengedrukt bevat een veer voor een wegvoertuig of motorfiets 
een zeer grote hoeveelheid energie. Hoewel er alles aan is gedaan om het risico van 
slippen te verminderen, zal dit risico altijd aanwezig zijn. 

Laat een samengeperste veer niet zonder toezicht.

Draag altijd hoofd-, oog en handbescherming. De verantwoordelijkheid voor schade 
berust altijd bij de gebruiker.

De stang met schroefdraad MOET adequaat worden gesmeerd met een HMP-
smeervet op lithiumbasis.

Gebruik geen luchtgereedschap bij dit product.
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Instructies:
1. De schroefveercompressorunit dient zich op een egale, stevige ondergrond te 

bevinden.
2. Raadpleeg het schema en componentenschema.
3. Selecteer de juiste stang met schroefdraad combinatie met gaffeltype (F) of 

oogtype (H) adapters om de eindbevestiging van de demperunit te monteren.

Voorzorgsmaatregel: 
Controleer of de stang met schroefdraad (B) volledig naar rechts in de adapter 
(gaffel of oog) is geschroefd en stevig is vastgezet met een bevestigingsmoer (C). 

4. Smeer de stang met schroefdraad met een HMP-smeervet op lithiumbasis.
5. Steek het uiteinde van de combinatie met stang met schroefdraad door de 

opening in de basisplaat van het compressorframe (A). 
6. Draai de krachtmoer (D) losjes een paar slagen aan.
7. Kies de juiste veerkraagadapter (I) die zal passen op de kraag van de veer/

demperunit en steek in de groef in het uiteinde van het compressorframe.
8. Plaats de veer/demperunit in het compressorframe (A) met de veerborgklem / 

het kraaguiteinde in de richting van het compressorframe.
9.  Bevestig de gaffel of het oog van de stang met schroefdraadcombinatie aan 

de eindbevestiging van de demperunit.  Controleer of de bevestigingsbout (G) 
goed vastzit.

10. Draai de krachtmoer op tot hij strak tegen de integrale druklager zit.
11. Gebruik een 19 mm sleutel of diepe inbus, draai de krachtmoer (D) vast om de 

schroefveer samen te persen.
12. Wanneer de schroefveer voldoende is samengeperst, zal de veerbeveiligingsklem 

/ kraag kunnen worden verwijderd.
13.  Schroef vervolgens de krachtmoer los om de druk op de schroefveer op te 

heffen. Wanneer de druk is opgeheven kunnen de demper en schroefveer 
worden verwijderd. 

14.  Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit om de veer / demperunit 
te monteren of om een nieuwe demperunit op de bestaande schroefveer te 
monteren.
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