
7205 Felsgereedschap 
 

Voor remleiding diameter 4,75 - 5 - 6 mm en diameter 3/16 en 1/4. (4,75 
en 5 mm zijn bij deze professionele set hetzelfde). Maakt dubbele felskra-
gen. Wanddikte tot 0,7 mm. Met adapters 7205-4 en 7205-6 en klemblok-
ken 7205-104 en 7205-106, die ook los leverbaar zijn. Professionele set: 
snel en accuraat felsen, enkele en dubbele felskragen op leidingen met 
een standaard wand dikte van 0,7 mm. Bijzonder sterke uitvoering met 
slimme hevelbediening en veerbediende terugloop. Geschikt voor solide, 
spelingvrije montage in een gewone bankschroef. De felsadapters zijn 
speciaal gehard voor een langere standtijd. De klemblokken bieden een 
zeer goede grip op de te felsen lelding door hun extra lengte. De complete 
set wordt geleverd in kunststof kist in een kartonnen doos ter bescherming 
tijdens transport.

Los leverbaar:
Voor leiding 4,75 mm DIN: adapter 7205-1 en klemblok 7205-102
Voor leiding 4,75 en 5 mm en 3/16: adapter 7205-4 en klemblok 7205-104
Voor leiding 6 mm: adapter 7205-6 en klemblok 7205-106 
Voor leiding 8 mm: adapter 7205-8 en klemblok 7205-108 
Voor leiding 10 mm: adapter 7205-10 en klemblok 7205-110
Voor leiding 12 mm: adapter 7205-12 en klemblok 7205-112 
Voor leiding 1/4 mm: adapter 7205-6 en klemblok 7205-107 
Voor leiding 5/16 mm: adapter 7205-8 en klemblok 7205-109 
Voor leiding 3/8 mm: adapter 7205-10 en klemblok 7205-111 
Voor leiding 1/2 mm: adapter 7205-12 en klemblok 7205-113

Handleiding felsapparaat 7205 en 7206

1.  Raadpleeg eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto.
2.  Snijdt het leidingeinde zuiver recht af met leidingsnijder Midiock 300 of bij weinig ruimte met 325-P.
3. Verwijder de braam uit het leidingeinde.
4. Kies het klemblok met de juiste maat voor de te felsen leiding, maximale wanddikte 0,7 mm.
 Klemblok 4,75 en 5 zijn in dit geval hetzelfde. Andere maten zijn los leverbaar, zie hierboven.
5. Ontvet de te felsen leiding of maak een met kunststof beklede leiding met een droge doek schoon.
6. Leg de leiding met het einde in de grotere opening van het klem blok, zo dat de leiding niet meer uitsteekt.
7. Monteer het klemblok met de leiding in het apparaat en zet het schamierende deel weer vast met de spindel.
8. Kies de felsadapter met de juiste maat voor de te felsen leiding. Felsadapters 4,75 en 5 zijn in dit geval hetzelfde.
9. Leg de felsadapter in de sleuf van het apparaat.
10. Maak eerst een kraag door de felsadapter met OP1 voor de leiding te schuiven. 
11. Haal dan het blauwe hevelhandvat heen en weer. Voor enkele felskraag alleen OP2 gebruiken.
12. Maak de felskraag af door de felsadapter met OP2 voor de leiding te schuiven.
13. Haal dan weer het blauwe hevelhandvat heen en weer.
14.  Demonteer het klemblok met de leiding, zodat de volgende lelding gefelst kan worden op dezelfde manier.
15. Verwijder na gebruik alle gereedschap!

7206 Felsgereedschap 
 
Voor Citroen met remleiding 3,5 mm. Maakt dubbele felskragen. 
Wanddikte tot 0,7 mm. Met 3 adapters en 3 klemblokken.

Voor leiding 3,5 mm: adapter 7206-3 en klemblok 7206-13
Voor leiding 4,5 mm: adapter 7206-4 en klemblok 7206-14 
Voor leiding 6,35 mm: adapter 7206-6 en klemblok 7206-16


