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Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
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+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbĳ behorende slĳtage zĳn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.
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5 018341 072797

Borggereedschapsset voor poelie 
VAG
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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. 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 de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.
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Beschrijving

Ref. Code OEM Beschrijving

A C872 T10172-A Borghendel met bevestigingen

B C873 T10554 Borggereedschapadapter nokkenaskettingwiel

C C874 T10172/10 Pennen Ø 4,8 mm x 15 mm (2)

D C875 T10172/9 Pennen Ø 6 mm x 15 mm (2)

E C876 T10172/4 Vierkante pennen 15 mm x 6 mm (2)

F C877 T10172/11 Vierkante pennen 15 mm x 12 mm (2)

G C878 T10172/5
Pen met moer-/boutdop 13 mm binnendiameter x 17 mm 
buitendiameter (2)

H C879 T10172/6
Pen met moer-/boutdop 16,1 mm binnendiameter x 20 mm 
buitendiameter (2)

I C880 T10172/7 M10 pen met spievertanding (2)

J C881 T10172/8 M12 pen met spievertanding (2)

K C882 T10172/1 Getrapte pen Ø 5,7 mm/9,7 mm/11,7 mm

L C883 T10172/2 Pennen Ø 11,6 mm x 23 mm (2)

Een uitgebreide set bestaande uit de hendel en adapters om de verschillende 
borggereedschappen voor de poelie/het kettingwiel te creëren voor gebruik op de 
voertuigen van Audi, Skoda, Seat en Volkswagen. Set 7279 is veelzĳdig genoeg voor 
gebruik op de meeste bouten van de motorpoelie, aandrĳfasflens, nokkenas- en 
krukaspoelie.

7279 is ontworpen voor gebruik volgens de OEM-instructies en is vergelĳkbaar met 
de VAG OEM-gereedschappen T10172A en T10554.

Onderdelen
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De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals 
de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van deze set 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.

Toepassingen

De toepassingen voor 7279 beslaan een groot aantal verschillende VAG-voertuigen 
(zowel benzine als diesel) van 1998 tot 2018.

OPMERKING: Raadpleeg vóór gebruik altĳd de OEM-gegevens van het specifieke 
voertuig voor gedetailleerde instructies.

Toepassingsvoorbeelden: Afb. 6

Opmerking: Zie de OEM-instructies voor gebruik.

Afb. 6
VASTHOUDEN

LOSDRAAIEN
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Instructies
Onderdelen A en C t/m L – Pennen en kommen (C) t/m (L) 

Ontworpen om direct in het vorkuiteinde van de borghendel (A) te worden geschroefd zoals 
afgebeeld in Afb. 1. 

Kies de pencombinatie die het beste past op basis van de poelie/het kettingwiel of de as-
layout.

Afb. 3 Borgen van cardanas.

Afb. 1

Afb. 3

Toepassingsvoorbeelden: A en C t/m L

Afb. 2 Borgen van riempoelie.

Afb. 2

Onderdeel A - Borghendel en B - Borggereedschap nokkenaskettingwiel  

(1.0, 1.2, 1.4 en 2.0 liter benzinemotoren met dubbele nokkenas, 4 kleppen, directe 
inspuiting, turbocompressor en kettingaandrĳving)

Verwĳder de bevestigingsbouten (1) (Afb. 4) en monteer de borghendel (A) en de 
kettingwieladapter (B) zoals afgebeeld in Afb. 4 en 5.

Afb. 4

Afb. 5

Cardanas


