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Hydraulische trekker
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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

Voorzorgsmaatregelen

• Draag geschikte oogbescherming.
• Let op dat alle schroefdraden schoon en licht gesmeerd zijn.
• Controleer altijd dat de plunjer en de armen juist gemonteerd zijn en dat de plunjer, het 

verlengstuk (indien gebruikt) en de plunjerkop recht op het werkstuk staan.
• Mogelijk moet u het werkstuk en het omliggende gebied met canvas (of iets dergelijks) 

beschermen wanneer het werkstuk plotseling los kan schieten of onderdelen kunnen 
afbreken.

• Houd de gereedschappen in een goede conditie, zo kunt u ze altijd optimaal en veilig 
gebruiken.

• Gebruik GEEN beschadigde of versleten gereedschappen.
• GEBRUIK GEEN PERSLUCHT BIJ DIT PRODUCT.

Gebruiksaanwijzing

Een veelzijdige trekker voor zwaar gebruik die dankzij een hydraulische 
plunjer voldoende kracht kan leveren om elk lager, poelie, tandwiel enz. 
los te trekken, ongeacht hoe vast deze zitten. Kan zowel met twee als met 
drie armen worden gebruikt en de armen (178 mm lang) kunnen worden 
omgekeerd om deze inwendig te laten aangrijpen.



Onderdelen

2 3

A T-stuk
B Hydraulische plunjer
C Borgring voor klemplaat
D Klemplaat
E Brug
F Arm
G Verlengstuk plunjer
H Plunjerkop
J Werkstuk (poelie, tandwiel, enz.)

Gebruiksaanwijzing

Zie de afbeeldingen: draai eerst de borgring (C) zover los dat de klemplaat kan worden 
gedraaid om de bevestigingspunten in de brug (E) vrij te maken. Plaats vervolgens de armen 
(F) in de gewenste configuratie (twee of drie stuks, uit- of inwendig aangrijpend) in de brug. 
Draai de klemplaat terug over de brug en zet deze met de borgring vast. De armen kunnen 
nu nog voldoende bewegen om deze over het te verwijderen werkstuk (J) te plaatsen. Bij 
grotere werkstukken (poelies enz.) moet u mogelijk de borgring iets los maken om de armen 
volledig te kunnen openen. Draai, nadat de armen juist geplaatst zijn, de borgring weer vast.

Controleer dat het werkstuk alleen door de perspassing (parallel of taps) op zijn plaats wordt 
gehouden. 

Plaats de plunjer in de brug en stel het T-stuk zo af, dat de onderkant van de zeskant van 
het T-stuk zich op ongeveer 48 mm van de bovenkant van het plunjerhuis bevindt. In deze 
stand begint de plunjer te werken. 

Schroef het plunjerhuis omlaag tot de plunjerkop (H) de as raakt waarvan het werkstuk moet 
worden losgetrokken. Gebruik indien nodig het verlengstuk (G). 

Draai het T-stuk met de hand rechtsom om het werkstuk van de as los te trekken.

Zorg dat tussen het T-stuk en het plunjerhuis altijd minimaal 10 mm vrij blijft. Als het werkstuk 
verder moet worden losgetrokken, schroef dan het T-stuk terug tot een afstand van 48 mm 
en schroef vervolgens de plunjer omlaag tot de plunjerkop weer het werkstuk raakt. Ga 
verder als boven beschreven tot het werkstuk los van de as is.

Let op:
• De maximale veilige belasting van de trekker wordt met handkracht bereikt, gebruik geen 

extra gereedschap of hefbomen op het T-stuk omdat dit de trekker beschadigt en letsel 
kan veroorzaken. Hierdoor vervalt ook de garantie van the Tool Connection.

• Als er bij maximale kracht geen beweging in het werkstuk komt, mag u niet op het 
werkstuk of de trekker slaan om te proberen het werkstuk los te krijgen. Dit veroorzaakt 
schade aan de trekker en het werkstuk.
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