
 

 
(Swedish translation) 
Tack för att du köpte denna lageravdragare! 
 
En demonstration av verktyget kan ses på: 
 
www.bearingprotools.com/products/bearing-puller 
 
Att använda verktyget är enkelt: 
 
 

 

www.bearingprotools.com 

info@bearingprotools.com 

1 Se först till att muttern och bulten är lösa. Kontrollera att utsugets cirkulära ände lätt glider in i lagret. Observera att                     
varje utsug är endast konstruerad för att fungera med en lagerstorlek och bör ha en nära men enkel passform. 

 
(Tips: Om verktyget inte gled lätt in, som ibland är fallet efter den första användningen, ska du helt enkelt                   
ge den lilla änden en försiktig press med en tång för att stänga kilen lite) 
 

2 Ta tag i verktygets sexkantiga kropp med en nyckel eller tång och            
dra åt muttern tills den sitter ordentligt. 

 
(Tips: Om du upptäcker att bulten roterar när du drar åt           
muttern, ta tag i änden på bulten istället, tills tills bulten           
dras åt tillräckligt för att stoppa snurringen.) 
 

 
När muttern dras åt utvidgas en kil som gör att verktyget griper            
säkert in i lagret. 

 
(Tips: Verktyget är ganska robust, men det kan skadas         
om muttern dras åt för mycket, särskilt i små storlekar.          
Bättre att vara försiktig om du är osäker. Om muttern är           
för spänd är allt som kommer att hända att utsuget          
kommer att dyka upp och du kan försöka igen med lite           
mer tryck.) 
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När utsuget är tätt kan lagret tappas ut genom att helt enkelt sätta in              
en drivning (en stav, en stor bult eller förlängningsstången från ett           
uttagssats fungerar bra) i den andra sidan av lagret och använda           
drivningen och en hammare för att knacka försiktigt på verktygets          
baksida. 
 
För att ta bort lagret från utsuget, lossa muttern några varv och            
knacka på mutteränden på bulten. Om du gör det bör du lossa            
stålkilen från insidan av aluminiumutsugskroppen. 
 

(Tips: Om lagret fortfarande sitter fast på utsugskroppen (efter         
att ha lossat muttern och tejpt den änden av bulten), använd           
sedan en tunn kant mellan lagret och avdragskroppen och rör          
dig från sida till sida för att få lageret fritt .) 

 

 
Vi är stolta över att ge våra kunder en bra service och välkomnar eventuell återkoppling. 
 
Tror du att du kan förbättra den här guiden för att göra det lättare för andra att använda? Vi hälsar dig välkommen                      
till vårt delade Google-dokument på: http://tiny.cc/ctfs7y 


