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Dit product bevat verbruiksartikelen die NIET gedekt worden door de garantie 
van The Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen rechtstreeks contact  
op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186.

Garantie

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden 
waarvoor ze bedoeld zijn. 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 hoewel 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.

Instructies

Slagmoersleutel-/schroevendraaier

Voorbereiding en voorzorgsmaatregelen
•	Draag	oogbescherming.	

•	Draag	stevige	handschoenen	om	het	letsel	te	beperken	als	u	per	ongeluk	met	de	
hamer op uw hand slaat.

•	Gebruik	met	een	slagmoersleutel	alleen	slagdoppen.

•	Houd	het	gereedschap	en	de	onderdelen	schoon	en	vetvrij	en	berg	ze	na	gebruik	
weer op in de koffer.

•	Compleet	met 
4 x 5/16 zeskantbits met schacht. 
Maten: Kruiskop Ph2, Ph4 en 
plat 8 mm, 10 mm.

 Bits zijn te vervangen, onderdeelnr. 1495.
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Draairichting omkeren:

•	 Zet	de	bithouder	(B) op ½"-aandrijfvierkant (C); grijp de bithouder stevig vast en draai hem 
tegen de veerdruk in in de vereiste richting tot hij vastklikt.

Een vastzittende schroef of bout losdraaien:

•	 Plaats	een	bit	(A) of slagdop met de juiste maat op het gereedschap.

•	 Verwijder	alle	vuil	uit	de	sleuf	in	de	schroefkop	om	beschadiging	te	voorkomen.

•	 Plaats	het	gereedschap	met	de	bit	of	dop	op	het	bevestigingsmiddel.	

•	 Oefen	 een	 flinke	 druk	 uit	 op	 het	 bevestigingsmiddel	 en	 probeer	 tegelijkertijd	 de	
slagmoersleutel-/schroevendraaier in de richting te draaien waarin u de schroef of bout 
wilt laten draaien. Meestal is losdraaien hetzelfde als linksom draaien, maar sommige 
bevestigingsmiddelen hebben linkse schroefdraad en moeten dus rechtsom gedraaid 
worden om ze los te krijgen.

•	Geef	met	een	hamer	een	klap	op	het	uiteinde	van	de	slagmoersleutel-/schroevendraaier.	
Blijf slaan en tegelijkertijd druk- 
en draaikracht uitoefenen tot 
het bevestigingsmiddel begint te 
draaien.

Met een luchthamer:

•	 Zie	 bovenstaande	 tekening:	
schroef de steungreep (E) in de 
behuizing van de slagmoersleutel-/
schroevendraaier (D).

•	 Plaats	 de	 luchthameradapter	
(F) op de luchthamer. Plaats 
de adapter vervolgens op de 
dop aan het uiteinde van de 
slagmoersleutel.

•	 Plaats	 het	 gereedschap	 met	 de	 bit	 of	 dop	 op	 het	 bevestigingsmiddel.	 Oefen	 een	
flinke	druk	uit	op	het	bevestigingsmiddel	en	probeer	 tegelijkertijd	de	slagmoersleutel-/
schroevendraaier in de richting te draaien waarin u de schroef of bout wilt laten draaien.

•	 Bedien	de	luchthamer	en	blijf	daarbij	vooral	druk	op	de	bit	of	dop	uitoefenen	zodat	deze	
niet uit het bevestigingsmiddel kan springen of losraken.

Ref. Beschrijving

A Bits (8mm-zeskantaansluiting)

B Bithouder

C 1/2”-aandrijfvierkant

D Behuizing slagmoersleutel-/schroevendraaier

E Steungreep

F Adapter voor luchthamer

Onderdelen

Zelfs	 de	 eenvoudigste	 klussen	 aan	 uw	 auto	 kunnen	 uren	 in	 beslag	 nemen	 als	 er	 geen	
beweging te krijgen is in een vastzittende bout of schroef. Dit is het ideale gereedschap 
om zulke bouten en schroeven los te krijgen zodat u het reparatiewerk kunt voortzetten. 
Wanneer er een klap met een hamer op wordt gegeven, brengt het inwendige mechanisme 
van de slagmoersleutel-/schroevendraaier tegelijk met de schok van de hamerslag een zeer 
sterke draaikracht in de gewenste richting op het bevestigingsmiddel over. Het gereedschap 
is geschikt voor gebruik met de meegeleverde schroefbits en met 1/2"-slagdoppen. Voor 
een	grotere	flexibiliteit	kan	de	draairichting	worden	omgekeerd.	

De set kan met een hamer worden gebruikt als standaard slagmoersleutel-/schroevendraaier, 
maar kan ook met de meegeleverde adapter en steungreep op een luchthamer (Laser 6031) 
worden aangesloten voor bevestigingsmiddelen die echt muurvast zitten.

•	Geschikt	voor	slagdoppen	(1/2"-aandrijfvierkant).

•	 Links	en	rechts	draaiend.

•	Met	twee	kruiskopbits	en	twee	platte	bits	(8mm-zeskantaansluiting).

•	 Stevige	opbergkoffer	om	alle	onderdelen	bij	elkaar	te	bewaren.

Instructies




