
(Swedish translation)

Tack för att du köpte denna lagerdragare!

Den här ”utfällbara” lagerdragaren är idealisk för att ta bort lager från länkar
utan att det behövs en hammare.

Det kan dock inte ta bort rullgardins- eller rygg -till -back -lagren som vanligtvis
finns i nav och huvudpivoter (för dem du behöver vår "expanderande typ"
-avdragare). www.bearingprotools.com

info@bearingprotools.com

Detta verktyg har tre delar; en "kopp" som sitter på utsidan för att ta emot lagret, en drivning som används för att
dra in lagret i koppen, och en mutter och bult med ett sexkantigt huvud.

Kontrollera först att verktyget är lämpligt för jobbet:

Driften bör matcha insidan av lagret ganska tätt

Insidan av koppen ska vara minst ett par mm större än lagrets utsida,
och det måste finnas en plan yta runt lagrets utsida för att koppen ska
vila på. (Om koppen sitter i en vinkel mot lagret kommer den inte att
dra lagret rakt och skador kan uppstå på verktyget eller cykeln)

Det är enkelt att använda verktyget:
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Kontrollera först på vilket sätt lagret tar bort. Placera drivningen på bulten
och passa sedan in drivningen och bulten från baksidan av lagret.

(Tips: Det spelar ingen roll vilken väg runt bulten används, ibland
är det lättare med insexnyckeln på baksidan och som visas, ibland
med muttern bak)

Placera koppen över lagret och installera brickan och muttern (eller ett av
våra T-stånghandtag) på bultens ände.

(Tips: Se till att koppen är centrerad på lagret och att koppen inte
sitter snett mot lagret)

Dra försiktigt åt muttern och bulten med en 6 mm insexnyckel och en 13 mm
nyckel. När du gör det ska lagret dras in i koppen.

(Tips: Det ska inte krävas mycket tryck för att ta bort lagret, om det
känns "fast" och sedan demontera, kontrollera igen att koppen är
större än lagret och att allt är rätt inriktat)

Vi är stolta över att ge bra kundservice och tar gärna emot feedback som du kan ha!


