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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.
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VAG TDI CR
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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.

7525_Instructions_NL_V2

75257525

DemontagegeDemontagegeDemontagege-DemontagegeDemontagege
reedschap
Demontagege
reedschap
dieselverstuiverdieselverstuiver

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordel

k letsel en schade aan eigendommen 
voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordel

k letsel en schade aan eigendommen 
of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bof apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bĳ

n, indien van 

DemontagegeDemontagegeDemontagegeDemontagege
reedschap
Demontagege
reedschapreedschap
dieselverstuiver
reedschap
dieselverstuiverdieselverstuiver
VAG TDI CR

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordel
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordel

k letsel en schade aan eigendommen 
of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bof apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. B
onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zĳn, indien van 
nen te bieden voor het 

n, indien van 
nen te bieden voor het 

gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen 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 beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant 
(werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 

Demontagege
reedschap
Demontagege
reedschapreedschapreedschapreedschap
dieselverstuiverdieselverstuiverdieselverstuiver
VAG TDI CRVAG TDI CRVAG TDI CR

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelvoor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordel
worden gehouden voor persoonl
of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. B
worden gehouden voor persoonl
of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. B
onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies z
toepassing, ontworpen om algemene richtltoepassing, ontworpen om algemene richtl
gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen 
om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten 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 

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 (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en 
 ons het recht voor specificaties en onderdelen 

zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
kheid van de gebruiker om de geschiktheid van de 

dieselverstuiverdieselverstuiverdieselverstuiver
VAG TDI CRVAG TDI CRVAG TDI CR

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakel
voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordel
worden gehouden voor persoonl
voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordel
worden gehouden voor persoonl
of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. B
onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.
of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. B
onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies z
toepassing, ontworpen om algemene richtl
De toepassingendatabase en gegeven instructies z
toepassing, ontworpen om algemene richtl
gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen 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 
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 Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en 
 ons het recht voor specificaties en onderdelen 

zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
 ons het recht voor specificaties en onderdelen 

zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
kheid van de gebruiker om de geschiktheid van de kheid van de gebruiker om de geschiktheid van de 

gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

De toepassingendatabase en gegeven instructies z
toepassing, ontworpen om algemene richtl
gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen 
om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten 
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 beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant 
(werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata heeft geraadpleegd.
(werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en 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 zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 

kheid van de gebruiker om de geschiktheid van de 
gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

kheid van de gebruiker om de geschiktheid van de 
gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en 
daarom behouden wdaarom behouden w
zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de 
verantwoordel
gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

5 018341 0752555 018341 0752555 018341 075255

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien 
dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of 
Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien 
dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of 

. Normaal gebruik 
n hiervan uitgesloten, evenals 

. Normaal gebruik 
n hiervan uitgesloten, evenals 

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

5 018341 075255
7525_Instructions_NL_V27525_Instructions_NL_V2

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien 
dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of 

+44 (0) 1926 818186
dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of 

+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik 
n hiervan uitgesloten, evenals 

Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk
 +44 (0) 1926 815888

www.toolconnection.co.uk

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk

www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.uk

7525_Instructions_NL_V2

Garantie

7525_Instructions_NL_V2

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien 
dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of 

Garantie
Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien 
dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of 
productiemethoden, via: 

 behorende sl
+44 (0) 1926 818186

 behorende slĳtage z
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Distributie door The Tool Connection Ltd.

verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk
 +44 (0) 1926 815000 

info@toolconnection.co.uk 
 +44 (0) 1926 815000 

info@toolconnection.co.uk 

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien 
dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of 
productiemethoden, via: 
en de daarb
productiemethoden, via: 
en de daarb
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk



Ref. OEM Beschrĳving
A Slagtrekker 

B T10402
Verstuiveradapter en- bevestiging 
(piëzoverstuiver 1.6 commonrail enz.)

C T10415
Verstuiveradapter en- bevestiging 
(2.0L commonrail motoren enz.)

Onderdelen

2 3

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de 
OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.
Het gebruik van deze trekkerset voor verstuivers 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
OPMERKING:
• Zorg er vóór het verwĳderen van verstuiverleidingen en 

verstuivers voor dat het werkgebied schoon is om te 
voorkomen dat vuil het brandstofsysteem/de motorcilinder 
binnendringt.

• Sluit eventueel geopende leidingen af.
• Selecteer de betreffende adapter (B of C) op basis van de 

OEM-specificatie en monteer deze zoals afgebeeld.
 Opmerking: Deze instructies dienen slechts als leidraad. The 

Tool Connection Ltd. adviseert met klem de OEM-instructies 
en de toepassingsinformatie te gebruiken.

Montage van A en B

Montage van A en C 

Deze gereedschapsset bestaat uit een paar verstuiveradapters 
met boutbevestiging en een kleine slagtrekker. De set 
is ontworpen om te helpen bĳ het verwĳderen van VAG 
commonrail dieselverstuivers met een minimale demontage. 
Deze set is gelĳkwaardig aan VAG OEM-gereedschap T10402 
en T10415. 
Gebruik voor het verwĳderen van vastgelopen verstuivers 
Laser 6263 Demontagegereedschap met pneumatische hamer. 
Opmerking: Controleer de OEM-gegevens om de toepassing te 
bevestigen.

A

B
C

Toepassingen

Merk Model Jaar Type
Audi A3 2009/2013

TDi CR
 Seat

Ibiza 2008
Altea 2009
Altea XL 2009

Altea Freetrack 2009

Leon 2009

Toledo 2013

Volkswagen Golf 2009

Motor Code
1,6 TDi CR diesel
2,0 TDi
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OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.

verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan 
niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende 

SeatSeat

Toledo

Golf

TDi CR dieselTDi CR diesel

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de 
OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.
Het gebruik van deze trekkerset voor verstuivers is volledig op 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan 
niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan 
niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende 

VolkswagenVolkswagen

MotorMotor
1,6 TDi CR diesel

TDi

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de 
OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.
De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de 
OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.
Het gebruik van deze trekkerset voor verstuivers is volledig op 
OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.
Het gebruik van deze trekkerset voor verstuivers is volledig op 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan 
niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende 
schade van welke aard dan ook.
niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende 

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de 
OEM-gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata.
Het gebruik van deze trekkerset voor verstuivers is volledig op Het gebruik van deze trekkerset voor verstuivers is volledig op 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan 
niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan 
niet verantwoordelĳk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende 
schade van welke aard dan ook.schade van welke aard dan ook.schade van welke aard dan ook.




