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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 beoogde doel. 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

Trekkerset voor inwendige lagers

Ideaal voor wiellagers van motorfietsen, blinde lagers van machinegereedschappen, 
het uittrekken van pasbussen en het uittrekken van inwendige lagers in het 
algemeen.

De trekkerset maakt twee extractiemethoden mogelijk.
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Methode 2 - slagtrekker

Onderdelen
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1. Sluit de geschikte adapter als getoond aan op de slagtrekker.

2. Sluit de spanstift aan op de adapter, plaats de spanstift in het lager en haal deze 
aan zodat hij expandeert en zich vastzet in het lager. Gebruik de slagtrekker om 
het lager te verwijderen.
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Voor gebruik met 2-poots 
trekker

Maat/type

A 2-poots trekker

B Pasbout

C 32 mm

D 30 mm

E 25 mm

F 17 mm

G 15 mm

H 12 mm

Voor gebruik met 
slagtrekker

Maat/type

I Slagtrekker

J 20 mm

K 10 mm

L 8 mm
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Methode 1 - 2-poots trekker
1. Sluit de benodigde adapter als getoond aan op de trekker.

2. Sluit de adapter aan op de spanstift.

3. Maak waar nodig gebruik van pasringen.

4. Wanneer de trekker is gekoppeld aan het lager met behulp van een zeskantsleutel, 
houd de spindel in positie terwijl u de moer (5) van de persbout rechtsom draait.
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