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Part No. 6972

Demontageset 
wielborgmoeren

Instructies

• 8 x conische demontagebussen, lengte 60 mm.
• Binnendiameters: 18,3 x 16,4 mm, 19,5 x 17,6 mm, 20,4 x 18,5 mm,

21,6 x 19,7 mm, 22,5 x 23,6 mm, 23,6 x 21,7 mm, 24,5 x 22,6 mm.
• De speciale adapter kan indien nodig worden gebruikt in combinatie met de Laser 6031

pneumatische hamer.
• Twee demontagedoorns. De wielmoeren kunnen worden verwijderd met behulp van de

Laser voedingsbalk 1343.
• Bussen gemaakt van chroommolybdeen.



1. Selecteer de betreffende taps toelopende bus voor een stevige aansluiting op de te 
verwijderen wielborgmoer.

2. Gebruik het handmatige montagegereedschap (B) en een koperen hamer en plaats de 
taps toelopende bus op de wielborgmoer tot deze aangrijpt op de bus.

3. Gebruik een geschikte voedingsbalk (wij raden Laser 1343 aan) of een voedingspistool om 
de bus en de moer te verwijderen.

4. Verwijder de borgmoer van de bus met behulp van component D zoals hieronder 
beschreven.

Deze set maakt gebruik van een aantal taps toelopende bussen die op beschadigde 
wielborgmoeren kunnen worden geplaatst om verwijdering te vereenvoudigen. 
Ontwikkeld voor gebruik met een koperen hamer of pneumatische hamer.

• Maten van taps toelopende bussen zijn geschikt voor borgmoeren met diameters 
van 17 mm tot 24 mm.

• Inclusief adapter voor pneumatische hamer.

• Ontworpen voor gebruik met een voedingsbalk of voedingspistool.
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Ref. Beschrijving

A Taps toelopende bus

B Handmatig montagegereedschap

C Montagegereedschap pneumatische hamer

D Demontage-adapter borgmoer
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Instructies - Methode 1

Onderdelen

Inleiding

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals 
de gegevens van de autofabrikant of Autodata.

Het gebruik van deze demontageset voor wielborgmoeren is volledig op verantwoordelijkheid 
van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.
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1. Selecteer de betreffende taps toelopende bus voor een stevige aansluiting op de te 
verwijderen wielborgmoer.

2. Gebruik het montagegereedschap voor de pneumatische hamer en een pneumatische 
hamer en plaats de taps toelopende bus op de wielborgmoer tot deze aangrijpt op de bus.

3. Gebruik een geschikte voedingsbalk (wij raden Laser 1343 aan) of een voedingspistool om 
de bus en de moer te verwijderen.

4. Verwijder de borgmoer van de bus met behulp van component D zoals hieronder 
beschreven.

Instructions - Method 2
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Garantie
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.

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde 
doeleinden. 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. 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.

Gebruik de demontage-adapter voor de borgmoer en een bankschroef om de moer zoals 
afgebeeld te verwijderen uit de bus.
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Methode voor verwijderen van wielborgmoer


