AM-2785 Remzuiger trekkerset
Voor linkse en rechtse draad.
Handige set met 1 trekker, afstandsplaat en 1 verstelbare universele adapter capaciteit 15 - 35 mm.
Universeel toepasbaar, voor onder meer Alfa Romeo,
Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, GM, Honda, Isuzu,
Jaguar, Lada, Lancia, Lincoln, Mazda, Mercedes,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Proton, Renault,
Rover, Saab, Seat, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo.
Specificatie:
A verstelbare universele adpter
B hulpstuk R voor rechtse draad
C hulpstuk L voor linkse draad
D afstandsplaat
E zeskant handvat
F T-sleutel aandrijving
Verstellen en vastzetten van de pennen: in de 3/8 aansluiting zit een zeskante borging. Met inbus sleutel 3 mm (niet
meegeleverd) kunt u de via die borging de pennen vast zetten
op de passende posities om de remzuiger terug te draaien.

Handleiding Remzuiger trekkerset AM-2785
Let op:
			

smeer de schroefdraad van de trekker licht in met molybdeen disulfide vet
of met machine olie.

1. Raadpleeg altijd eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto:
daarin staat hoe de remblokken verwijderd moeten worden en hoe de remzuiger te verdraaien,
linksom of rechtsom.
Gebruik geen kracht (pneumatisch) gereedschap om de remzuiger trekker te verdraaien,
maar doe dit met de hand. De pennen zijn los leverbaar met bestelnummer Z-5789.
2. Zorg ervoor dat u de hydraulische flexibele remslang niet beschadigt.
3. Stel de pennen in op de passende positie, zie hierboven.
4. Monteer de adapter op de juiste kant van de trekkker: L = linksom en R = rechtsom draaien.
5. Steek de trekker in de remzuiger opening met de adapter en het hulpstuk
en de afstandsplaat, zoals afgebeeld bij de specificatie hierboven.
6. Tip: voor het terugdraaien is het aanbevolen om de remontluchtingsnippel open te zetten,
zodat de remvloeistof eruit komt en niet terug loopt in het remvloeistof reservoir.
7. Verdaai de T-handgreep met de hand naar boven ten opzichte van het zeskante handvat,
om zo de remzuiger terug te draaien.
8. Draai de remzuiger slechts zoveel terug, dat er genoeg ruimte ontstaat
om de nieuwe remblokken te monteren.
9. Na montage van de remblokken draait u de remzuiger nog een klein beetje terug,
zodat er genoeg ruimte ontstaat om de trekker te demonteren.
10. Als dit klaar is, controleer dan het niveau van de remvloeistof in het reservoir
en vul het bij of vervang het indien nodig met nieuwe remvloeistof.
Verwijder na de werkzaamheden altijd al het gereedschap !

