
zijn. De veer gaat werken wanneer de veerpoot 
bij het terugveren volledig uit wordt getrokken. 
De eindveer heeft geen invloed op de normale 
werking van de veerpoot, maar vormt een 
belangrijk probleem bij het de- en monteren 
van de veerpoot omdat de zuigerstang de 
veerpoot in wordt getrokken wanneer deze niet 
belast wordt. Hierdoor is het monteren van een 
nieuwe veer moeilijk omdat de zuigerstang niet 
volledig uitgetrokken blijft.

De set bevat 2 zuigerstangklemmen compleet 
met bouten en moeren.

Gebruiksaanwijzing:
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Guarantee

MacPherson zuigerstangklem 
Ontwikkeld om een MacPherson veerpoot 
snel en eenvoudig in de volledig uitgetrokken 
stand vast te zetten vóór het verwijderen van 
de veer en in deze stand te houden tot de veer 
vervangen is. 

Dit gereedschap is bij uitstek geschikt voor die 
gevallen waarbij alleen de veer hoeft te worden 
vervangen.

Als de veerpoot moet worden vervangen, 
wordt gebruik van de Laser 5790 
veerpootmontageset aanbevolen.

Dit gereedschap is met name handig voor 
veerpoten met sterke inwendige veren 
(eindveren) die de zuigerstang gedeeltelijk de 
veerpoot in trekken. 
De eindveren die in bepaalde veerpoten 
gemonteerd zijn, voorkomen dat de veerpoot 
beschadigt wanneer tijdens gebruik de 
maximale uitslag wordt overschreden. 
De veer bevindt zich in de schokdemper en is 
niet werkzaam als de wielen van de auto belast 
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Gebruiksaanwijzing

Alleen veer vervangen:
Plaats de klem door de veer op de basis van de zuigerstang. Plaats de klem indien 
mogelijk onder een eventueel silent bloc of beschermbalg. Draai de klem vast en 
verwijder de veer. De klem zorgt dat de zuigerstang geheel uitgetrokken blijft.

Veerpoot vervangen:
Zorg dat de veerpoot geheel uitgetrokken is voordat u de zuigerstangklem 5791 monteert. 
Hiervoor moet de zuigerstang zover mogelijk uit de veerpoot worden getrokken tegen de 
kracht van de interne stopveer in. 
De Laser 5790 is hiervoor ontwikkeld.

De afbeelding toont de geheel uitgetrokken veerpoot zonder veer.

Strut shown, without spring, fully extended.




