
 
(Dutch translation) 
Dank u voor de aanschaf van deze lagertrekker! 
 
Een demonstratie van de tool is te zien op: 
 
www.bearingprotools.com/products/bearing-puller 
 
Het gebruik van de tool is eenvoudig: 
 
 

 

www.bearingprotools.com 

info@bearingprotools.com 

1 Zorg er eerst voor dat de moer en bout los zitten. Controleer of het ronde uiteinde van de extractor gemakkelijk in het                      
lager glijdt. Merk op dat elke extractor alleen is ontworpen om te werken met één lagermaat en nauw maar                   
gemakkelijk moet passen. 

 
(Tip: als het gereedschap er niet gemakkelijk in is geschoven, zoals soms het geval is na het eerste                  
gebruik, knijp dan gewoon zachtjes in het kleine uiteinde met een tang om de wig een beetje te sluiten) 
 

2 Pak het zeskantige lichaam van het gereedschap vast met een          
moersleutel of tang en draai de moer stevig vast. 

 
(Tip: als je merkt dat de bout draait terwijl je de moer            
aandraait, pak dan het uiteinde van de bout vast totdat de           
bout voldoende vastzit om het draaien te stoppen.) 

 
Door de moer vast te draaien, wordt een wig groter, waardoor het            
gereedschap de binnenkant van het lager stevig vastgrijpt. 

 
(Tip: het gereedschap is behoorlijk robuust, maar het kan         
beschadigd raken als de moer te strak wordt aangedraaid,         
vooral in de kleine maten. Bij twijfel is het beter          
voorzichtig te zijn. zal eruit springen en je kunt het          
opnieuw proberen met een beetje meer druk.) 
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Zodra de extractor goed aansluit, kan het lager eruit worden getikt           
door simpelweg een drevel (een staaf, een grote bout of de           
verlengstang van een dopset werkt goed) in de andere kant van het            
lager te steken en de drempel en een hamer te gebruiken om tik             
zachtjes op de achterkant van het gereedschap. 
 
Om het lager van de extractor te verwijderen, draait u de moer een             
paar slagen los en tikt u op het moeruiteinde van de bout. Hierdoor             
zou de stalen wig aan de binnenkant van het aluminium afzuighuis           
moeten worden losgemaakt. 
 

(Tip: als het lager nog steeds vastzit aan het extractorhuis (na           
het losdraaien van de moer en het vastplakken van dat uiteinde           
van de bout), gebruik dan een dunne rand tussen het lager en            
het extractorhuis, van de ene naar de andere kant bewegend,          
om het lager los te wrikken .) 

 

We zijn er trots op dat we onze klanten een goede service kunnen bieden en stellen alle feedback die u heeft op                      
prijs. 
 
Denk je dat je deze gids kunt verbeteren, zodat anderen hem gemakkelijker kunnen gebruiken? We verwelkomen                
je input voor ons gedeelde Google-document op: http://tiny.cc/ctfs7y 


