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Jousipuristimen uusi toimintaperiaate tekee jousipuristimesta turvallisen ja tehokkaan työkalun
jousien ja iskunvaimentimien vaihdossa. Jousipuristin on helposti siirettävissä
korjauskohteeseen. Jousipuristimen mukana tulee turvahihna turvallisen tominnan lisäämiseksi. 
 
Puristinta voidaan käyttää myös keventimenä. Alempi tukivarsi saadaan ”ajoasentoon”, jotta
pystytään työskentelemään pallonivelten tai kallistuksenvakaajien kanssa. Ylempi kehys voidaan
myös asentaa ylösalaisin ja sitä voidaan tällöin käyttää nostopukkina, kun työskennellään muissa
jousitusjärjestelmän töissä. Hyödyllinen sekä etu- että taka-akselin töissä.
 
Ainutlaatuisten säätöjen ja erikoisleukojen avulla jousipuristimella voi puristaa etu- ja takajouset
henkilöautoista pakettiautoihin (myös Mercedes C-/E-sarjan ja BMW:n kaksitoimiset
iskunvaimentimet). Hondan ja Toyotan pienet jouset ovat myös helppo käsitellä tällä
puristimella. Puristin sopii myös oikealle ja vasemmalle kiertyviin jousiin (Nissan Qashqai). VAG-
mallit joissa on MQB-jousitus sekä Ford- ja Volvo-esipuristus pystytään tekemään tällä
jousipuristimella.
 
 Jousipuristinta käytetään hydraulijalkapumpulla 1030 tai uudella  paineilmatoimisella pumpulla
1036  joka on herkkäsäätöinen. Jousipuristimen mukana tulee adapterit 150-240 mm. 
 
*Pienemmät adapterit ovat myös erikseen saatavilla: 70 – 160 mm HSC2008-1117,  sekä
leukapari säädettävällä kulmalla, 150 – 200 mm. Jousipuristin kaikilla adaptereilla tekee siitä
korjaamon tehokkaan ja turvallisen työvälineen.

Sarjan sisältö:
HSC2008-1146 – Leuat Ø 150–240 mm, 4 kpl
09-000016 – Turvahihna
 HSC2018-1126 – Alumiininen yläosa
HSC2018-1127 – Putki
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HSC2018 Jousipuristin + MQB-esipuristus
Ø 150-240 mm jousille* 
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Puristinta voi käyttää myös apuna
palloniveltöissä, nostamalla 
alatukivartta "ajoasentoon".

https://www.facebook.com/toolxoy/
https://toolx.fi/
https://www.wallmek.se/en/
https://toolx.fi/
https://toolx.fi/


toolx.fi

HSC2008-1119 Puristusrengas
Opel Insignia B 2017-  
 

HSC2008-1147 Leukasarja pienemmille jousille
Ø70-160mm, erityisesti taka- ja multilink-jousille
 

Käytetään yhdessä jousipuristimen kanssa työskenneltäessä Opel
Insignian (B 2017-) parissa. Puristusrengas tekee työn turvalliseksi ja
helpoksi. Se antaa myös paremman puristuspinnan leuoille.
 
Tässä kyseisessä renkaassa on vain pari kierrettä, joten sitä tarvitaan
ylimmän laakeroinnin ja jousen alaosan puristamiseen. Ei sisälly
HSC2018-puristimeen tai HSC2018-100-sarjaan.

Suunnitelty erityisesti multilink-jousituksille eteen, kuten MB W211 ja
muille jousille, jotka ovat pienempiä kuin perinteinen MacPherson-
jousitus. Leuat on tarkoitettu Ø 70 – 160 mm jousille. (4 kpl
tarvitaan). Sisältyy HSC2018-100-sarjaan.
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HSC2008-1118-020 Leukasarja 
Ø150-240mm, erityisesti MB C-sarja, Citroën C3 ja Chrysler Voyager 96-07
 
Suunniteltu erityisesti automalleille kuten Chrysler Voyager 1996-
2007, Citroën C3, Mercedes C-sarja. (2 kpl tarvitaan). Sisältyy
HSC2018-100-sarjaan.
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