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Wanneer dit product in gebreke blijft ten gevolge van fouten 
in het materiaal of de afwerking, neem dan direct contact 
op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186. 
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan 
uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.
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Afdichtingstrekker voor 
dieselverstuivers
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Gereedschap voor het verwijderen van afdichtingen
van dieselverstuivers

Instructies

Dit gereedschap is ontwikkeld als hulpmiddel voor het verwijderen 
van de koperen borgringen die worden gebruikt als afdichting van 
dieselverstuivers waar deze aansluiten op de cilinderkop. 

De afdichtingsringen bevinden zich aan de onderzijde van de 
verstuiver in de kop, vaak zo diep in de cilinderkop dat verwijdering 
met een haak o.i.d. niet mogelijk is. 

Deze afdichtingen gaan vaak kapot en door de koolstof die zich 
eromheen ophoopt, kleven ze vast in de cilinderkop waardoor het 
nog moeilijker is om ze te verwijderen. 

De tapse schroefdraad aan het uiteinde van het gereedschap 
wordt in het midden van de koperen borgring geschroefd, zodat de 
slagtrekker genoeg grip krijgt om de hechting tussen de borgring 
en de cilinderkop te verbreken, waarna de borgring kan worden 
verwijderd.

Het gebruik van ongeschikt gereedschap kan leiden tot 
beschadiging van de verstuivers zelf of de magneetkleppen. De set 
wordt geleverd in een stevige kunststof koffer.

1.  Na verwijdering van de verstuiver reinigt u het gebied rondom 
de verstuiverpoort. Let erop dat er geen vuil in de cilinder 
terechtkomt.

2.  Plaats het gereedschap in de verstuiverpoort en schroef de 
tapse schroefdraad in de koperen afdichting tot het zich 
vastgrijpt in de koperen borgring.

3.  Houd de as op z'n plaats en tik met de slagtrekker de trekker 
omhoog om de afdichting vrij te maken. Trek vervolgens de 
afdichting los.

NB: Gebruik de slagtrekker in het begin niet te agressief, omdat 
u hiermee de trekker uit de afdichting kunt slaan. 

Tik lichtjes om de afdichting uit de cilinderkop los te maken.
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