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Gereedschap voorste kogelgewricht 
aan onderzijde - Land Rover
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Deze set is specifiek ontworpen voor het verwĳderen en aanbrengen van de 
kogelgewrichten aan de onderzĳde bĳ de Land Rover Discovery 3-4 serie en de 
Range Rover Sport. Met behulp van de set kan het kogelgewricht aan de onderzĳde 
worden vervangen en aangebracht zonder uitbouw van de onderste wieldraagarm.

• Gelĳkwaardig aan OEM 204-531.

• Voor gebruik bĳ het voertuig. 

• Smeer de persbout altijd met molybdeendisulfidevet. 
• Vervangende persbout beschikbaar - onderdeelnr. 1682.

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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Onderdelen

Ref. OEM Beschrijving
A  Demontagegereedschap kogelgewricht
B  Verlengingen steunstang
C

204-531

Grote kom
D Drukkraag kogelgewricht
E Stelkom
F Grote kraagring 
G Kleine kraagring 
H Persbout (vervanging 1682)

Toepassingen

Merk Model Jaar

Land Rover
Discovery 3-4 2004-2017
Range Rover Sport 2005-2013

• Persoonlĳke bescherming en veiligheidsuitrusting moeten te allen tĳde worden gebruikt.
• Oogbescherming en veiligheidshandschoenen moeten worden gedragen bĳ gebruik van 

deze gereedschappen.
• Incorrect gebruik van gereedschappen is onveilig en kan leiden tot schade aan onderdelen.
• Gebruik geen beschadigde gereedschappen. 
• Bewaar het gereedschap op een droge plaats wanneer het niet wordt gebruikt.

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.

Veiligheidswaarschuwing - doorlezen a.u.b.

• Breng het voertuig omhoog zodat de ophanging volledig vrij hangt en verwijder de wielen. (Zorg ervoor dat het 
voertuig correct wordt ondersteund).

• Verwijder de naafmoer van de aandrijfas.
• Koppel het kogelgewricht aan de onderzijde los en scheid het.
• Hang de naaf terzijde en ondersteun deze met een geschikte spanband aan het chassis.
• Opmerking: de persbout met schroefdraad moet schoon zijn en gesmeerd zijn met molybdeendisulfidevet. 

Als de persbout en het frame niet voldoende worden gesmeerd kan dit leiden tot beschadiging van deze 
onderdelen, wat van invloed is op de garantie.

Voorbereiding

Kogelgewricht verwijderen
• Verwijder de borgveer van het kogelgewricht 

aan de onderzijde Afb. 1. 
• Smeer de persbout met het meegeleverde 

molybdeendisulfidevet langs de volledige 
schroefdraadlengte.

• Monteer het demontagegereedschap 
kogelgewricht (A) met behulp van de 
verlengingen van de steunstang (B). Haal alle 
bevestigingen van het demontagegereedschap 
kogelgewricht volledig aan.

• Plaats het gemonteerde gereedschap over de 
arm en breng kom C en drukkraag D aan zoals 
aangegeven in Afb. 2.

• Zet de persbout handmatig vast en controleer 
de uitlijning.

• Blijf de persbout alleen aanhalen met 
behulp van handgereedschappen om het 
kogelgewricht naar buiten te drukken.

 OPMERKING: het gewricht wordt omlaag uit de 
arm gedrukt.

Kogelgewricht aanbrengen
• Controleer of de persbout vrij is van vuil en is 

gesmeerd met schoon molybdeendisulfidevet.
• Meet de diameter van het nieuwe 

kogelgewricht en breng een kraagring met de 
juiste afmeting (F) of (G) aan in de grote kom 
zoals aangegeven in Afb. 3. 

• Druk het nieuwe kogelgewricht handmatig 
in de opening in de onderste arm en plaats 
de stelkom (E) op de onderste arm zoals 
aangegeven in Afb. 3.

• Breng het demontagegereedschap 
kogelgewricht aan rond de onderste arm 
en breng de grote kom aan. Zet het geheel 
handmatig vast.

• Controleer de uitlijning van het 
demontagegereedschap kogelgewricht en de 
montagekommen. 

• Nadat de schroefdraadspil gesmeerd is, de 
persbout aanhalen om het kogelgewricht aan 
te brengen.

• Breng de nieuwe klem van het kogelgewricht 
aan.

Instructies
Afb. 1 Afb. 2

Afb. 3


