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Instructies  



Bij de Mercedes Benz Sprinter is de wielophanging met een fuseekogel 
buiten voor aan de draagarm bevestigd.
Deze fuseekogel is in de draagarm geperst. Omdat de fuseekogel erg vast 
zit, is veel kracht nodig om deze te (de)monteren. Bovendien moet de 
trekker goed uitgelijnd op de fuseekogel zitten, omdat deze anders in de 
draagarm vast kan komen zitten en de draagarm kan beschadigen.
Zonder passend gereedschap is deze fuseekogel erg moeilijk te 
verwijderen. 
Afgeraden wordt om de draagarm met een snijbrander of dergelijke te 
verhitten omdat de fuseekogel een afgesloten vetreservoir bevat dat kan 
ontploffen.
Het verwijderen wordt verder nog bemoeilijkt door de verschillende 
afmetingen van het boveneind van de fuseekogel. De diameter van het 
boveneind van de fuseekogels is afhankelijk van het merk (Mercedes, 
verschillende toeleveranciers), waardoor verschillende adapters nodig zijn.
Daarom is een set adapters gemaakt voor gebruik met het Laser 
persframe (5689) om de trekkracht evenwijdig aan de hartlijn van de bus 
te houden wanneer de fuseekogel uit de draagarm wordt verwijderd. 
N.B. Deze set kan eventueel met een garagepers worden gebruikt.

Gebruiken op:  Mercedes Benz Sprinter fuseekogels (NSF en OSF).
De draagarm kan indien gewenst op de auto blijven zitten
Een vijfdelige adapter bestaande uit: 

1: Kleine adapter voor inpersen 
2: Kleine adapter voor verwijderen 
3: Grote adapter voor verwijderen 
4: Grote adapter voor inpersen 
5: Adapter voor verwijderen 

Adapterset voor fuseekogeltrekker 

1.  Gebruik adapter 1 in plaats van adapter 2 en 
adapter 4 in plaats van adapter 3. Pers de 
fuseekogel in de draagarm zoals aangegeven in 
Afb. 3. 

Opmerking: adapter 4 heeft twee verschillende 
uiteinden zodat deze op beide beschikbare maten 
fuseehuis past.

1.  Demonteer de voorwielophanging zodat u gemakkelijk de te vervangen 
fuseekogel kunt bereiken.

2. Verwijder alle losse roest en vet rond de oude fuseekogel.
3.  Het is handig om nu de oude rubberen 

stofkap van de oude fuseekogel te 
verwijderen zodat u er beter bij kunt en 
de kans kleiner is dat de fuseekogel vast 
komt te zitten, zie afbeelding 1

4.  Kies de juiste adapter voor verwijder 
door adapter 3 over de fuseekogel 
te plaatsen. Deze moet goed op de 
onderste ring van de fuseekogel passen. Als adapter 3 te los zit, haal 
deze dan weg en plaats adapter 5 op adapter 3. Plaats deze combinatie 
terug op de fuseekogel. De adapter moet goed passen, maar wel iets 
kunnen glijden.

5.  Bij gebruik van het persframe 
(5689), moet u adapter 2 op de 
trekschroef zetten.

6.  Draai de trekschroef helemaal uit en 
smeer de schroefdraad ruim in met 
molybdeendisulfidevet.

7.  Zet het geheel in elkaar zoals op 
afbeelding 2 is aangegeven

8.  In het begin moet veel kracht worden gezet om de fuseekogel in 
beweging te krijgen. Als de fuseekogel niet wil bewegen, controleer dan 
of de adapters recht op elkaar zitten en of de fuseekogel goed in adapter 
3 zit.

9. Draai de trekschroef totdat de fuseekogel helemaal los is.

Gebruiksaanwijzing: Fuseekogel verwijderen:

Fuseekogel monteren
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 Afb. 1

 Afb. 3

Snug fit here  Afb. 2




