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04-00024 Pallonivelten ja raidetangonpäiden irrotustyökalu
hydraulikäyttöinen
 
Uusi, ainutlaatuisella toiminoilla ja muotoilulla tehty työkalu pallonivelien helppoon
irrottamiseen. Työkalu on kehitetty uusiin ohjausjärjestelmiin, joissa on pitkät kartiopultit ja
alumiiniset vastakappaleet. Soveltuu myös erinomaisesti valurautaisten nivelien
irrottamiseen.
 
Pallonivelet hapettuvat alumiiniin kiinni kovemmin kuin aiemmissa valurautaisissa versioissa.
Alumiinisten osien käsittely tällä työkalulla ei riko herkkiä ohjauksen osia. 
 
Työkalun puristusväli on säädettävissä joko 60 mm tai 72mm. Kaksi haarukkakokoa, 26 ja 32
mm. Lisäsäätönä pienempiin palloniveliin työkalun mukana tulee 25mm rengas, jolla
puristusväli on 35mm tai 47 mm. Työkalun puristuskappaleiden paikkaa voi vaihtaa ylös tai
alas tarvittavan tilan mukaan. 
 
Hydraulisylinterin puristinvoima on 4,5 tonnia, jolla pallonivelien irrotus voidaan tehdä
turvallisesti ilman ongelmia. Puristuksen suunta pysyy suorana koko ajan. 
Näin työkalu pysyy tuvallisesti paikoillaan. Turvallisuuden lisäämiseksi työkalussa on
turvahihna jolla estetään työkalun putoaminen pallonivelen irrotessa.
 
HUOM! Työkalua käytetään 700 barin hydraulipumpulla 1030, 1035, 1036 tai vastaavilla
pumpuilla. Ei sisälly.

Sarjan sisältö:
1. 04-00024-021 – Prässityökalu
2. 04-00024-022 – Alasintyökalu
3. 04-00024-020 – Välirengas
4. 04-00024-011 – Turvahihna
5. RES4305 – Cejn nippa 1/8”
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Pyöränpulttien irrotus ja asennus
Vältä vasaralla lyöntiä kun vaihdat pyöränpultteja, se saattaa vahingoittaa laakeria. 
Pultit pystytään helposti vaihtamaan tällä uudella palloniveltyökalulla.

Puristuskappaleiden paikkaa voi
vaihtaa ylös tai alas tarvittavan
tilan mukaan.
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Sarjan sisältö:
1. 04-00024-051 – Volvo XC40 2017-, M10 x 1,5 x 27,5 mm 
2. 04-00024-052 – Volvo V, S, XC60-90 2016-, M12 x 1,75 x 19 mm

Sarjan sisältö:
1. 04-00024-022
2. 04-00024-110

Näitä tukiadaptereita tarvitaan, kun halutaan välttää pitkän ja ohuen akselin, joka on
jumissa alumiinisen kartion sisällä, rikkoutuminen tai vääntyminen. Adapterit suojaavat
myös herkkää kierrettä torx- tai hex-kiinnityksien ympärillä. 
 
Tämä lisä kattaa Volvon uudet mallit alumiinisilla olkavarsilla ja pitkillä pallo- tai
ohjausnivelillä; Volvo V-, S- ja XC40—90. Adaptereita käytetään työkalun 04-00024 kanssa.

04-00024-050 Tukiadapterit M10/M12 
Volvo XC40 2017-, V-, S-, XC60-90 2016-
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04-00024-023 Puristustyökalu tapeilla 
pultilla kiinni oleville pallonivelille ja raidetankojen päille

Kehitetty puristamaan palloniveliä ja raidetankojen päitä, jotka ovat
kiinni pultilla, mutterin ja kartiomaisen akselin sijaan. Nämä voivat
jumittua ja tämän vuoksi ne pitää puristaa ulos. Kaksi erikokoista
tappia (10 & 20 mm) lisäävät mukautuvuutta ja pääsyä käsiksi
esimerkiksi palloniveleen. Tapit voi korvata tarvittaessa,
04-00024-103 (10 mm) ja 04-00024-104 (20 mm).

04-00024-024 Alasintyökalu extrapitkille pallonivelten päille 
 
Kehitetty puristamaan extrapitkiä pallonivelten päitä (yli 72 mm). Chevrolet ja GMC
yleisimmin käyttävät suurissa maastureissa ja lava-autoissa pidempiä pallonivelien päitä.
Mutteria löysätään pari kierrosta ja sitä käytetään prässin tukena prässirenkaalle.
Sisältää myös lisäalasintyökalun, jota käytetään työkalun 04-00024 kanssa.
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