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Vervangingsset bus achterste wieldraagarm.
• Toepassingen: Vauxhall Opel Combo Van (vanaf 2012),

Fiat Doblo Van (vanaf 2010).
• Ontworpen voor gebruik bĳ het voertuig om tĳd te besparen.
• Fiat busnummer: OEM 51944158, 51944164, 5190336.

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.

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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De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. 
Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de 
autofabrikant of Autodata.
Het gebruik van deze montagegereedschapsset voor bussen 
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.

Ref. Beschrijving
A Persbout 
B Bovenplaat persframe
C Steunstangen persframe x 2 (lang)
D Steunstangen persframe x 2 (verlengingen)
E Bodemplaat persframe
F Perskom (lang)
G Opvangkom (alleen montage)
H Moeren persframe x 4
I Onderlegringen persframe x 4
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1. Stap 1. Breng de markering van de oude bus over naar de nieuwe bus. Monteer het gereedschap en de bus zoals  
 aangegeven in afbeelding 4 (gebruik component (G) niet op dit moment).

2. Druk op de bus tot de hoofdbehuizing van de bus gelĳk ligt met het buitenvlak van de arm en stop vervolgens.

3. Stap 2. Draai de persbout los en plaats component (G) zoals aangegeven in afbeelding 5 en voltooi vervolgens het  
 aanbrengen van de bus. OPMERKING: als de bus contact maakt met component (G) STOPT U. Door overmatige  
 kracht raakt de nieuwe bus vervormd.

OPMERKING: Raadpleeg de instructies van de voertuigfabrikant voor voertuig-/motorspecifieke gegevens.
Maak het gebied rondom de te verwijderen bus grondig schoon. Dompel onder in losmiddel en markeer de 
uitlijning van de oude bus om ervoor te zorgen dat de nieuwe bus weer in de correcte positie kan worden 
geplaatst.

Gebruiksaanwijzing - Uittrekken

OPMERKING: de uitsparing in perskom F is nodig voor het plaatsen van de excentrische, metalen 
bevestigingssteunen; plaats F dienovereenkomstig.

3. Haal alle moeren en steunstangen   
volledig aan alvorens verder te    
gaan. Gebruik component (G) NIET.   
Markeer de positie (X) van de oude bus   
om ervoor te zorgen dat de nieuwe   
bus in dezelfde positie wordt geplaatst.   
Zorg ervoor dat de persbout (A) schoon   
en goed gesmeerd is met molybdeen   
disulfidevet. Druk de oudebus aar 
buiten met behulp vaneenmoersleutel of een ratel.
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Instructions for use: 
NOTE: Refer to vehicle manufacturer’s instructions for vehicle/engine specific data. 
Thoroughly clean the area around the bush to be removed. Soak in release agent and mark 
the alignment of the old bush to ensure the new bush fits back in to the correct position. 
 
Extraction:  

1. Extraction and insertion must be done in the direction shown in figure 1. 

 
NOTE: the cutaway in press cup F is required to accommodate the off centre metal 
mounting brackets of the bush – position F accordingly.  

 
2. Assemble components A, B, C, D, E, F, H & I as shown in figure 3. The force screw is 

designed to screw in hex drive first (Figure 2).  
 

3. Tighten all nuts and support bars fully before proceeding. DO NOT use component (G). 
Mark the position (X) of the old bush to ensure that the new bush is inserted in the same 
position. Ensure that the force screw (A) is clean and well lubricated with Molybdenum 
Disulphide grease. Push the old bush out using a spanner or ratchet. DO NOT USE AIR 
TOOLS 

 
  

2. Monteer onderdelen A, B, C, D, E,  
 F, H en I zoals aangegeven in   
 afbeelding 3. De persbout is zo  
 ontworpen, dat de zeskantaansluiting  
 eerst wordt aangeschroefd   
 (afbeelding 2).

1. Uittrekken en plaatsen   
 moet worden uitgevoerd in de 
 richting zoals aangegeven in   
 afbeelding 1.


