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Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of 
de afwerking, neemt u 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.

Garantie

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogd gebruik waarvoor ze 
bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze 
producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan 
eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik 
komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om 
algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en ondanks dat we 
er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat 
u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een 
erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het 
recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en 
informatie geschikt zijn.



5919 montageset rekriem | Ford | Volvo
Bedoeld voor gebruik als standaard gereedschap niet kan worden gebruikt omdat de 
krukaspoelie met dubbele breedte de toegang blokkeert.

Te gebruiken voor onder andere Ford Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo (1.4. 1.6 benzine), 
Volvo S40, C30, V50 (1.6 benzine).

Onderdelen

A Installatiehulpstuk

B Geleidehulpstuk

C Klembeugel

D Zeskantbout (17 mm)B

C

A
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Instructies
Belangrijk:
Raadpleeg de onderhoudsinstructies of documentatie van de fabrikant om de correcte 
procedures voor het verwijderen en installeren van aandrijfriemen te bepalen. De 
volgende instructies en schema's zijn alleen als richtlijn bedoeld. Wij aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van dit product.

1. Werk onder de rechter wielkast en verwijder beschermkappen of afdekplaten die de 
toegang belemmeren.

2. Verwijder de aanwezige riemen. Om de binnenste aandrijfriem te kunnen vervangen, 
moet tevens de buitenste riem van de airconditioningcompressor worden verwijderd.

• Zie Afb. 1: Plaats installatiehulpstuk (A) over de poelie van de koelvloeistofpomp 
(3). Klembeugel (C) wordt achter de poelie van de koelvloeistofpomp geplaatst en 
vervolgens vastgedraaid. 

4. Plaats het geleidehulpstuk voor de aandrijfriem (B) over de krukaspoelie (1) en draai 
totdat de bovenkant van het geleidehulpstuk zich op 12 uur bevindt. (Zie Afb. 1.).

5. Zie Afb. 2: plaats de nieuwe aandrijfriem op het installatiehulpstuk (A) en de resterende 
poelies.

6. Draai, met een geschikte steek- of dopsleutel van 17 mm op de zeskantbout (D), het 
installatiehulpstuk (A) ongeveer 180º rechtsom totdat de riem correct op alle poelies is 
geplaatst. (Zie Afb. 2.)

7. Draai klembeugel (C) los en verwijder het installatiehulpstuk (A). Verwijder het 
geleidehulpstuk (B) van de aandrijfriem. De krukas moet wellicht gedraaid worden om 
het geleidehulpstuk van de aandrijfriem te kunnen verwijderen.

8. Zie Afb. 3: draai de motor ten minste 360º en controleer visueel of de nieuwe aandrijfriem 
correct op alle poelies is geplaatst.

9. Plaats een nieuwe buitenste riem van de airconditioningcompressor (we adviseren 
Laser Stretchy Belt Tool Set, onderdeelnummer 4999 te gebruiken).

10. Plaats eerder verwijderde beschermkappen en afdekplaten terug.

1 Krukaspoelie

2 Poelie stuurbekrachtigingspomp

3 Poelie koelvloeistofpomp

4 Dynamopoelie
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