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Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt
als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186.
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

. 

Garantie

• Remvloeistof is brandbaar - uit de buurt houden van
ontstekingsbronnen, met name hete oppervlakken, zoals uitlaatpijpen of
spruitstukken.

• Remvloeistof is schadelijk voor de lak - spoel gemorste remvloeistof
onmiddellijk weg met schoon water en dep het oppervlak droog.

• Draag oogbescherming en beperk contact met de huid tot een minimum.
• Spoel bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon water en

raadpleeg een arts.
• Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts.
• Voer oude remvloeistof af in overeenstemming met de voorschriften van

lokale autoriteiten.

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen
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Onderdeelnr. 6285

Vacuümremontluchtingsset

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. 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 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 het gebruik 
te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.
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Inleiding

Een lichte en gemakkelijk te dragen pneumatische remontluchter met 
automatische afsluiter voor de aftaptank.

• Uitvoeren van de remontluchting door één persoon
• Siliconenslang van 1 meter met universele rubberen 

ontluchtingsnippeladapter
• Aftaptank van 2 liter
• Navulfles van 1 liter
• Automatische afsluiting bij een volle aftaptank
• Werkdruk (persluchttoevoer in de werkplaats): 40-170 psi
• Luchtinlaat: 1/4"

De Laser vacuümremontluchter is vacuümbediend en werkt met normale 
perslucht uit de werkplaats via een standaard 1/4"-adapter van PCL.  De 
eenheid bestaat uit een vacuümaftapapparaat, een ontluchtingsslang met 
remnippeladapter en een automatische navulfles.

Automatische navulfles:
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Onderdelen

Instructies

Ref. Beschrijving

A Luchtstroomhendel AAN/UIT

B Borgklem luchtstroomhendel

C Luchtinlaat

D Afsluiter aftaptank

E Siliconenslang van 1 meter

F Universele remnippeladapter

Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of de werkplaatshandleiding 
om de correcte methode en ontluchtingsvolgorde van de remmen te 
bepalen.

1. Zorg dat de remnippels schoon zijn en controleer of deze niet vastzitten.
Zie Afb. 2:
2. Sluit de ontluchtingsslang en adapter (F) aan op de te ontluchten 

remnippel.
3. Sluit de luchtleiding aan op de luchtinlaat (C).
4. Open de koperen afsluiter op de navulfles (Afb. 1).  
5. Open de ontluchtingsnippel.
6. Druk de luchtstroomhendel (A) in en borg deze indien nodig met behulp 

van de klem (B).
7. Er moet nu vloeistof in de aftaptank van de ontluchter worden gezogen.
8. Let goed op het vloeistofpeil in de navulfles. Als meer remvloeistof 

moet worden bijgevuld om de remontluchting te voltooien, sluit dan de 
koperen afsluiter alvorens de navulfles bij te vullen.

9. Verwijder na voltooien van de werkzaamheden de afsluiter van de 
aftaptank (D), giet de oude remvloeistof er uit en voer de vloeistof af in 
overeenstemming met de voorschriften van lokale autoriteiten.

10. Reinig de aftaptank en de navulfles grondig en berg deze op een 
schone en droge plaats op.

1. Vul de navulfles met de 
benodigde hoeveelheid 
vloeistof (maximaal 1 liter).

2. Zie Afb. 1: Zorg dat de 
koperen afsluiter (1) in de 
horizontale (gesloten) positie 
staat.

3. Keer de navulfles om en 
klem hem vervolgens 
(2) vast op het reservoir 
van de rem- of 
koppelingshoofdcilinder.
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