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Borg- en demontagegereedschap krukas
Ontworpen om stevig op de voorste krukaspoelie van de nieuwe 1.0 liter en 1.4 liter 
benzinemotoren van Vauxhall/Opel te haken, zodat de middelste bout kan worden verwijderd 
en de poelie op een gecontroleerde wijze kan worden verwijderd. 
• Voor motordistributie adviseert Laser het gebruik van Laser 7033 

Motordistributiekettingset.

Onderdelen

ID. ONDERDEELNR. OEM No. BESCHRIJVING

A C836 EN-44226-1 Borggereedschap krukaspoelie

B C837  
EN-44226-2

Drukschijf

C C837 Trekkerbout

D C846 EN-44226-5 Krukasbeschermer

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

Het gebruik van dit krukaspoeliegereedschap 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. 

Opmerking: draai de motor altijd in de normale draairichting.

Gebruik een motordistributieset nooit als tegenkracht om bevestigingen tegen vast of los te 
draaien, tenzij dit uitdrukkelijk wordt voorgeschreven.
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Merk/Model/Jaar Motorcodes

VAUXHALL/OPEL KARL 2015-2017 ECOFLEX 1.0 1.4

VIVA 2015-2017 TURBO L5Q/B10XE LV7/B14XE

ASTRA K 2015-2017 LWT/B10XL LE2/B14XHL

LE2/B14XHT

Toepassingen



Instructions
 
Onderdeel A – Borggereedschap krukaspoelie:

Gebruik Onderdeel A afzonderlijk met een geschikte ½”D stang of sleutel om de 
krukaspoelie op de plaats te houden tijdens het losdraaien van de bevestigingsbout van de 
poelie.

Onderdeel A/B/C/D – Demontagegereedschappen krukaspoelie: 

Gebruik onderdeel A, B, C en D voor het verwijderen van de krukaspoelie nadat de 
poeliebout is verwijderd. 

Plaats onderdeel D in het uiteinde van de krukas, plaats onderdeel B in onderdeel A en haak 
A op de poelie. Smeer onderdeel C met molybdeendisulfidevet en schroef de persbout in 
onderdeel B, zodat de poelie wordt verwijderd door druk uit te oefenen op onderdeel D.
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Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. 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 ondanks dat 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.

• Draag oogbescherming en handschoenen bij gebruik van deze 
gereedschapsset.

• Reinig de gereedschapsonderdelen na gebruik altijd grondig. 

• Houd de gereedschapsonderdelen veilig en netjes in de meegeleverde 
koffer.

• Gebruik de set niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is 
ontworpen.

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen


