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Handleiding set 261-7
Gloeibougie schroefdraad revisie set voor M10x1

In de set zit een ruimer, een tap en 5 inserts. De ruimer 261-R snijdt het

oude schroefdraad weg. De tap 261-T snijdt nieuw schroefdraad. Op de

schroefdraad M10x1 van de gloeibougie past de insert 261-C ca 10 mm

lengte. De gloeibougie met de insert draait u in het nieuw getapte

schroefdraad. Insert 261-C (ca. 10 mm) is geschikt voor gloeibougies van

o.m.: Alfa Romeo, Audi, BMW , British Leyland (BLMC), Chrysler, Citroën,

Fiat, Ford, Lancia, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault,

Rover, Smart, Volkswagen. 

Hoe gebruikt u de set?

1. Raadpleeg het werkplaatshandboek voor de juiste gegevens en

procedures. Onderstaande handleiding geeft slechts een richtlijn.

2. Zet de zuiger van het defecte gloeibougie schroefdraad net over BDP

(Bovenste Dode Punt). Verdraai de motor zover, dat beschadiging

van de cilinder door schroefdraad snijden en tappen uitgesloten is.

U voorkomt daar tevens mee dat de motor onnodig vervuild wordt

door de spanen.

3. Smeer de ruimer 261-R in met het meegeleverde staafje tap-ease.

Dat koelt het aluminium bij het wegsnijden van de oude schroefdraad

en geeft een beter resultaat.

4. Steek de ruimer 261-R kaarsrecht in het gloeibougie gat. De stift aan

het einde van de ruimer dient als geleider en sluit de opening in de

cilinder af.

5. Draai de ruimer 261-R nu verder in, waardoor u het oude

schroefdraad weg snijdt en het gat op de juiste diameter gebracht

wordt voor het schroefdraad tappen. De tap-ease houdt de spanen

vast op de ruimer 261-R. Snijdt voorzichtig verder tot u de vernauwing

van het gat voelt en ga dan niet verder. Nooit met geweld verder

draaien, want dan beschadigt u de gloeibougie-afdichting

(vernauwing) onherstelbaar

6. Smeer de tap 261-T  in met tap-ease Midlock 9500.

Dat koelt het aluminium bij het tappen van nieuw schroefdraad en

geeft een beter resultaat.

7. Steek tap 261-T kaarsrecht in het gloeibougie gat. De stift aan het

einde van de tap dient als geleider en sluit de cilinder opening af.

8. Draai de tap 261-T gelijkmatig en met weinig druk in. Tap voorzichtig

verder tot u de vernauwing van het gat voelt en ga dan niet verder.

Nooit met geweld verder draaien, want dan beschadigt u de

gloeibougie-afdichting (vernauwing) onherstelbaar.

9. Draai de tap 261-T terug uit het gat en blaas vanonder uit het gat

schoon, waardoor u het nieuwe schroefdraad reinigt van eventueel

achtergebleven spanen.

10. Neem insert 261-Cdie past op de gloeibougie.

11. Draai de insert op de schroefdraad van de gloeibougie. Eventueel

kunt u wat schroefdraad kit (niet meegeleverd) op de buitenkant van

de insert smeren.

12. Draai nu de gloeibougie met de insert in het zojuist getapte

gloeibougie gat. Draai zover dat de insert tot aan het conische

gedeelte in het gat zit.

13. Zet nu de gloeibougie met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

De afdichting vindt zo  automatisch plaats op de originele conus aan

de voet van de gloeibougie.

14. Verwijder alle gereedschap.

ML-110 Schroefdraad reinigingstap voor schroefdraad M10 x 1,00

met zeskante kop 1/2 aansluiting.

Lengte 47m. Gewicht 22 gram.


