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Slagmoersleutelset voor demontage van gloeibougies
1/4"D | 9 stuks

Instructies

Voorzorgsmaatregelen

Het maximale koppel dat de slagmoersleutel kan toepassen is 40 Nm. We raden af een hoger koppel 
toe te passen (door bijvoorbeeld een sterkere slagmoersleutel of een lange dopsleutel te gebruiken), 
aangezien hierdoor de kop van de gloeibougie kan beschadigen.

Smeer het gereedschap dagelijks of voor ieder gebruik.
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WerkingLuchtaangedreven trilsleutelset met laag koppel

Onderdelen van de set

Referentie Beschrijving

A Slagmoersleutel

B 1/4"D

C Vergrendeling

D Vooruit / achteruit

E Koppel-/snelheidsregeling

F Luchtslangaansluiting

G Slagdop (12 mm)

H Slagdop (11 mm)

I Slagdop (10 mm)

J Slagdop (9 mm)

K Slagdop (8 mm)

L Kruiskoppeling

M Verlengstuk van 50 mm

N Verlengstuk van 100 mm

Raadpleeg altijd de instructies/documentatie van de fabrikant voordat u een gloeibougie 
probeert te verwijderen of opnieuw probeert te monteren.

De kruiskoppeling is meegeleverd om de moersleutel gemakkelijker op de dop te kunnen 
aansluiten als er weinig ruimte is. Probeer de moersleutel zo recht mogelijk te houden ten 
opzichte van de dop, aangezien het koppel en de trillingen afnemen als de hoek groter wordt.

Smeer het luchtgereedschap voorafgaand aan het eerste gebruik door een beetje aanbevolen 
olie voor luchtgereedschap in de luchtslangaansluiting (F) te druppelen. Bevestig de luchtslang 
vervolgens op de aansluiting en schakel het gereedschap een aantal keren in. 

Aanbevolen luchtslangdruk: 90 psi (minimaal).

Kies en monteer de juiste slagdop voor de te verwijderen gloeibougie. 

Zie de tekening met de instellingen voor het koppel en de snelheid. De gloeibougie komt door de 
trilling en het toegepaste koppel los. Derhalve hebben we met een tijdsfactor te maken. 

Zet de stand (1, 2, 3 of 4) gelijk met de pijl onderaan het handvat (zie tekening). 

De snelheidsregelaar klikt op z'n plek. 

Hieronder volgt het voor iedere stand beschikbare koppel:

1: 10 Nm

2: 20 Nm

3: 30 Nm

4: 40 Nm

Begin met stand 1 en laat de moersleutel ten minste 30 seconden trillingen toepassen op de 
gloeibougie. Verhoog het koppel geleidelijk door de snelheidsregeling naar rechts in de volgende 
stand te klikken, ga vervolgens ten minste 30 seconden lang door met het toepassen van 
trillingen/koppel in iedere stand, totdat u merkt dat de gloeibougie los begint te komen. Als de 
gloeibougie moeilijk los komt, kunt u trillingen blijven toepassen.

Een luchtaangedreven trilsleutelset met laag koppel, speciaal ontworpen om vastzittende 
gloeibougies van dieselmotoren te verwijderen. De moersleutel heeft vier koppelinstellingen en is 
omkeerbaar. 
De set bevat vijf CR MO stalen slagdoppen (12 mm, 11 mm, 10 mm, 9 mm en 8 mm), een 
kruiskoppeling van 1/4"D voor gebruik in kleine ruimtes, en verlengstukken van 100 mm en 50 mm.

Kan gebruikt worden met andere slagdoppen om bevestigingen met laag koppel los te draaien 
die door omstandigheden (corrosie en koolstofophoping) vast zijn komen te zitten.

De set bevat:
• Een luchtaangedreven slagmoersleutel met laag koppel (1/4"D)
• Een kruiskoppeling van 1/4"D
• Een verlengstuk van 50 mm
• Een verlengstuk van 100 mm
• Slagdop voor gloeibougies (12 mm)
• Slagdop voor gloeibougies (11 mm)
• Slagdop voor gloeibougie (10 mm)
• Slagdop voor gloeibougies (9 mm)
• Slagdop voor gloeibougies (8 mm)
• Een luchtslangaansluiting 

Veilig in schuim verpakt en in een stalen koffer geleverd.
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