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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 speciale gereedschap is ontworpen 
voor het uitruimen en reinigen van het 
boorgat van de gloeibougie-opening en 
de afdichtingszitting, na het verwijderen 
van een oude / beschadigde gloeibougie 
en vóór het monteren van de nieuwe 
vervanging. 

Een van de belangrijkste redenen 
waarom gloeibougies blijven steken 
in de opening is dat koolstof in het 
boorgat van de gloeibougie komt. 
Het gereedschap schroeft in de 
schroefdraad van de gloeibougie en 
ruimt alle ongewenste koolstof uit het 
boorgat. Het reinigt tegelijkertijd de 
afdichtingszitting, klaar voor de nieuwe 
gloeibougie.

Beschikbare vervangende onderdelen:

Ruimer: Onderdeelnummer :

8 mm 2649

10 mm 2650

12 mm 2651

NB:
In verband met de aard van 
de taak en het gereedschap, 
worden de drie ruimers gezien 
als verbruiksgoederen en 
vallen daarom niet onder de 
Tool Connection-garantie. 
(Vervangende onderdelen zijn 
verkrijgbaar).



Lijst van componenten met verwijzing
naarbovenstaande afbeelding:

A: Greephandvat
B: Ruimersteunstang
C: Ruimergeleider: M12 x 1,25
D: Ruimergeleider: M10 x 1,25
E: Ruimergeleider: M10 x 1,0
F: Ruimergeleider: M8 x 1,0
G: Ruimer: M10
H: Ruimer: M8
I: Ruimer: M12

Alvorens te beginnen:
• Wij adviseren met klem de cilinderkop van de motor 

te verwijderen alvorens wordt begonnen met de 
werkzaamheden. 

• Wanneer de cilinderkop niet wordt verwijderd, 
verwijder dan de relevante inspuiter en sluit een 
luchtlijn aan via een geschikte adapter om zeker te 
stellen dat metaalslijpsel en vuil / koolstof niet in de 
verbrandingskamer kan komen.

• Houd gereedschap in goede en schone conditie.

• Houd goed gesmeerd. Smeer de reinigingsruimers 
met dikke machineolie of smeervet. Dit zal ook 
helpen het metaalslijpsel of de koolstof vast te 
houden.

• Draag geschikte oogbescherming, met name bij het 
verwijderen van slijpsel van de motor.

• Controleer na afloop of al het gebruikte 
gereedschap en alle onderdelen aanwezig zijn. Laat 
ze niet in of in de buurt van de machine achter. Doe 
alle onderdelen terug in de koffer en bewaar hem op 
een veilige, droge plaats.

Voorzorgsmaatregelen:
• Draag geschikte oogbescherming.

• GEBRUIK GEEN MACHINAAL GEREEDSCHAP 
(ELEKTRISCH OF LUCHT) BIJ DIT PRODUCT.
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Instructies:   
(Raadpleeg het bovenstaande componentenschema 
en het bovenstaande deel ‘Alvorens te beginnen’.)

1. Identificeer de maat van de opening van 
de gloeibougie en de schroefdraad van 
de gloeibougie, kies vervolgens de juiste 
componenten uit de set.

2. Steek de ruimersteunstang (B) in het greephandvat 
(A) en zet vast door de 2 mm inbussleutel vast te 
draaien.

3. Schuif de juiste ruimergeleider (C, D, E of F) over 
de steunstang.

4. Schroef de juiste ruimer (G, H of I) op het uiteinde 
van de steunstang.

5. Bedek de reinigingsruimer en stang dik met 
machineolie of smeervet. Dit zal ook helpen het 
metaalslijpsel en de koolstof vast te houden.

6. Plaats de ruimer in de opening van de gloeibougie 
en schroef de ruimergeleider omlaag in de 
schroefdraad van de gloeibougie.

7. Duw het greephandvat / de stang omlaag in de 
opening tot weerstand wordt opgemerkt. De 
ruimer zit nu op zijn plaats op de afdichtingszitting.

8. Draai met alleen stevige handdruk (kan met 
behulp van de 14 mm moersleutel of inbus), 
het greephandvat naar rechts om de onderste 
opening en afdichtingszitting te reinigen en uit te 
ruimen. Het is de bedoeling koolstofophoping te 
verwijderen en de afdichtingszitting te herstellen, 
niet in de afdichtingszitting of opening te ‘snijden’.

9. Schroef na afloop de ruimergeleider los en 
verwijder het gereedschap.

10. Reinig de opening en controleer of er geen slijpsel 
of smeervet is achtergebleven. Gebruik zorgvuldig 
een reinigingsmiddel voor het ontvetten en let op 
dat er geen vloeistof ontsnapt langs de opening 
van de gloeibougie.

11. De reinigingsoperatie is nu voltooid en de nieuwe 
gloeibougie kan worden geïnstalleerd.




