Werkplaats tips en gereedschap:
homokineet trekker
Goed gereedschap
is het halve werk!
GKN Service Benelux BV biedt nu
ook een homokineet trekker aan
voor het eenvoudig verwijderen van
homokineten met niet zichtbare
borging. Het grote voordeel is dat hier
geen hamer aan te pas hoeft te komen
en dat de aandrijfas niet verwijderd
hoeft te worden.

Vraag naar onderdeelnummer 190250!

Het verwijderen van een homokineet van de aandrijfas
kan een lastige klus zijn. Zeker als de aandrijfas nog
onder de auto gemonteerd zit. Met deze homokineet
trekker kunt u de homokineet gemakkelijk verwijderen.

De SPIDAN homokineet trekker
biedt drie voordelen:
Veilig en simpel.
Tijdwinst.
Geen beschadiging van de homokineet
en omringende componenten.

Vraag naar dit handig en efficiënt stuk gereedschap!

LET OP: Zorg altijd voor uw eigen veiligheid
en de veiligheid van anderen. Gelieve veilig te
werken en draag veiligheidsuitrusting. Vallende
onderdelen of gereedschappen kunnen ernstig
letsel veroorzaken. Verwondingen zoals
snijwonden of blauwe plekken zijn mogelijk.

1
Nadat u de as uit de fusee heeft gehaald,
monteert u de trekker op de aandrijfas.
Zorg ervoor dat er voldoende schroefdraad
overblijft, zodat de homokineet zich los
kan maken van de borging en de moer niet
vastloopt tegen de spiebanen.
2

Zet nu de klembouten goed vast. Gebruik
de moer van de homokineet en plaats deze
op de schroefdraad. Het is aan te raden een
passende ring achter de moer te plaatsen.

3
Nadat u de dop heeft gemonteerd op
de moer zet u de moer aan met de
slagmoersleutel. Wanneer u de homokineet
ziet bewegen t.o.v. de aandrijfas, is deze
van de borging losgekomen.

4

TIP! Probeer de trekker, indien mogelijk, te
klemmen achter een verdikking op de as, zodat
de trekker niet kan verschuiven.

Verwijder de moer en eventuele
gemonteerde ring(en) van de homokineet.
Demonteer nu de homokineet trekker en
verwijder de homokineet met de hand van
de aandrijfas.

Vakbekwaamheid
van een OE leverancier
Effectief voorraadbeheer.
Uitstekende leveringsvoorwaarden.
OE kwaliteitsproducten.
Uitgebreide verkoop & marketing ondersteuning.
Up-to-date catalogus.
Online catalogus.
Gecertificeerd TecAlliance data leverancier.
TecCom.

Art. No. 190807_11/2017

Bij GKN begrijpen we de eisen en
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vierwielaandrijving. Onze ontwerpen
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