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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

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 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.

Instructies

Uitbouwgereedschap voor 
spoorstangeinde
Vrachtwagens
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6443 - Uitbouwgereedschap voor spoorstangeinde

De 6443 is een gegroefde dop die is ontworpen voor gebruik op een 
slaggereedschap voor het verwijderen van spoorstangeinden en 
stuurstangeinden van de stuurinrichting van vrachtwagens nadat de 
conische kant is losgekomen.

Dankzij de 36mm-zeskantaandrijving kan de monteur een 36mm-dop 
met een 1/2"D of een 3/4"D en een slaggereedschap gebruiken.

Het gereedschap is ontworpen en vervaardigd in het Verenigd 
Koninkrijk en er is gebruik gemaakt van een innovatieve druppelvormige 
sleuf om te voorkomen dat de dop tijdens gebruik van de verbinding 
glijdt.

• Uitbouwgereedschap spoorstangeinde/stuurstangeinde van 
vrachtwagens.

• Binnendiameter 80 mm, sleufbreedte 32,8 mm, interne diepte 70 mm.
• 36mm-zeskantaandrijving.
• Het unieke kenmerk van dit ontwerp is de druppelvormige sleuf in de 

mantel om te voorkomen dat het gereedschap wegglijdt tijdens het 
gebruiken.

• Ontworpen en vervaardigd in Sheffield.
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Instructies

Interne diepte = 70 mm




