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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

• Draag altijd geschikte veiligheidskleding 
zoals handschoenen, een veiligheidsbril en 
veiligheidsschoenen.

• Gebruik altijd de door de fabrikant voorgeschreven 
aanhaalmomenten.

• The Tool Connection Ltd kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade aan de motor of persoonlijk 
letsel door gebruik van dit gereedschap.

Let op



Als gloeibougies (voor het voorgloeien van dieselmotoren) 
vervangen moeten worden, wordt aangeraden om het 
gloeibougiegat in de cilinderkop te reinigen, vooral het 
gebied rond de punt  van het verwarmingselement van de 
gloeibougie. 

Deze set is ontwikkeld om M8 en M9-gloeibougiegaten te 
reinigen nadat de oorspronkelijke gloeibougies verwijderd zijn.

De set is niet bedoeld om afgebroken gloeibougies uit te 
boren of te verwijderen.

Gloeibougiegatreiniger - M8 | M9

Gebruiksaanwijzing

4. Controleer voordat u het gereedschap in het 
gloeibougiegat draait dat de schroefdraad in het gat 
schoon is en vrij van ongerechtigheden.

5. Haal de geleidebus van de as en draai de bus 
voorzichtig in het gloeibougiegat.

6. Vul de groeven in de as met schoon vet en steek de as 
in de geleidebus terwijl u de as voortdurend rechtsom 
draait.

7. Blijf draaien totdat de diepte-aanslag van de as de 
geleidebus raakt.

8. Trek de as terug terwijl u nog steeds rechtsom blijft 
draaien.

Let op
Door het vet op de as blijft eventueel stof en koolstof 
makkelijker aan de as hangen, maar er kan nog altijd 
wat koolstof in de cilinder vallen. Om dit tegen te gaan 
raden wij aan de inspuitventielen te verwijderen en met 
een passende adapter perslucht in de cilinder te blazen 
waardoor losse koolafzetting door het gloeibougiegat 
weggeblazen wordt.

Gebruiksaanwijzing

As

Diepte-aanslag

1. Vergelijk de schroefdraad van de nieuwe gloeibougie 
met de schroefdraad van de geleidebussen en pak de 
juiste geleidebus

2. Schuif eerst de diepte-aanslag op de as en vervolgens 
de geleidebus

3. Stel de lengte van de reiniger af op de lengte van de 
nieuwe gloeibougie. Draai de verzonken schroef in de 
diepte-aanslag op deze afstand vast. Zie afbeelding 1.

x = de afstand tussen 
de onderkant van de 
schroefdraad van de 
gloeibougie en de punt 
van de gloeibougie.

Geleidebussen 
(M8 x 1,0 en  
M9 x 1,0)
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