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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

5 018341 075118

Blokkeergereedschap vliegwiel 
Meerdere toepassingen
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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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Code Beschrijving
A Blokkeergereedschap vliegwiel/starterkrans
B Kraagring (gebruiken met F)
C Afstandstuk 2 mm (gebruiken met F of G)
D Afstandstuk 5 mm (gebruiken met F of G)
E Afstandstuk 8 mm (gebruiken met F of G)
F M10 bout
G M12 bout

Onderdelen

Beschrijving
Het gereedschap 7511 heeft een uniek ontwerp, is eenvoudig in gebruik en is 
ontworpen zodat de gebruiker het vliegwiel snel kan blokkeren via de starterkrans 
bij het verwijderen van de koppeling, het vliegwiel of de voorste poelies tijdens 
uitbouwwerkzaamheden aan de motor of vervangen van de koppeling. 7511 kan tevens 
worden gebruikt voor het blokkeren van de starterkrans tijdens het controleren van de 
speling van het dubbele vliegwiel.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 
gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.
Het gebruik van dit blokkeergereedschap voor het vliegwiel 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.

Instructies
Selecteer de geschikte combinatie van bevestigingsbout (of gebruik de 
bout van het koppelingshuis van het voertuig) en afstandstuk, zodat het 
blokkeergereedschap kan worden geplaatst om minimaal één tand volledig te 
laten aangrijpen met het vliegwiel (zie de afbeelding).

Bevestig het gereedschap aan de hand van de richting van het koppel (zie de afbeelding).

Richting
van
koppel

Losmaken Aandraaien

Richting
van koppel


