
Käyttöohje / Bruksanvisning / Instructions

» Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. 
   Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
» Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. 
   Spara instruktionerna för senare behov.
» Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. 
   Save the instructions for further reference.

Tuotenro / Art.no : LMHS0300
Maahantuoja / importör:

Tamforce Group, Finland



KÄYTTÖOHJEET LIUKUVASARASARJALLE

TÄRKEÄÄ: 
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI LÄPI. HUOMIOI TURVALLISUUSVAATIMUKSET 
SEKÄ VAROITUKSET. KÄYTÄ TUOTETTA OIKEIN SEKÄ SEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN 
MUKAISESTI. TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA OMAISUUS- JA/TAI 
HENKILÖVAHINKOJA SEKÄ MITÄTÖI TUOTTEEN TAKUUN.

TURVALLISUUSOHJEET
VAROITUS! Terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi, noudata paikallisviranomaisten 
määräyksiä sekä yleisiä käytäntöjä tätä työkalusarjaa käyttäessäsi. 
*ÄLÄ KÄYTÄ työkalusarjaa, mikäli se on vahingoittunut. 
● Huolla työkaluja säännöllisesti pitääksesi ne puhtaana ja hyvässä kunnossa. Näin pidennät 
   niiden käyttöikää ja lisäät niiden käyttöturvallisuutta. 
● Mikäli käsiteltävä ajoneuvo on nostettu, varmista, että se on asianmukaisesti tuettu tunkilla 
   tai rampeilla ja kiiloilla.
● Käytä sopivaa vaatetusta pienentääksesi takertumisriskiä. Älä käytä irtonaisia koruja ja sido 
   pitkät hiukset kiinni.
● Ota huomioon käytössäsi olevat työkalut ja osat. 
● Mikäli työskentelet ajoneuvosta käsin, varmista, että työskentely-ympäristösi on turvallinen ja 
   vakaa. 
● Älä käytä työkalusarjaa, mikäli olet väsynyt ja/tai alkoholin, huumausaineiden tai 
   päihdyttävien lääkeaineiden vaikutuksen alaisena.  
● TÄRKEÄÄ: Nämä ohjeet opastavat työkalusarjan käytössä, mutta muista aina viime 
   kädessä noudattaa ajoneuvovalmistajan huolto-ohjeita tai omistajan käsikirjaa. 

Ominaisuudet:
Suunniteltu käytettäväksi muiden 5/8 ”- 18-kierteisten liukuvasarakiinnikkeiden kanssa.
Tarjoaa erilaisia yhdistelmiä laakereiden, rattaiden ja tiivisteiden ulosvetämiseen.
Vetää laippatyyppiset taka-akselit ja useimmat etupyörävetoiset navat.
Täydellinen yhteensopivuus monille töille.
Muunnettavissa 2-jalkiseski tai 3-jalkaiseksi sisäp./ulkop. ulosvetimeksi.
Sarja sisältää liukuvasaran, puristusavaimen sovittimen, lommojen suoristajan, valuteräksestä 
valmistetun ulosvetimen, karkaistun varren sekä tarvikkeet.
Puhallusvalettu kantosalkku takaa helpon säilytyksen ja kuljetuksen.

Sisältää:
» Etunavan ulosvedin
» Sisäp. 3-jalkainen ulosvedin
» Ulkop. 3-jalkainen ulosvedin
» Taka-akselin ulosvedin
» Sisäp. 2-jalkainen ulosvedin
» Ulkop. 2-jalkaien ulosvedin
» Puristusavaimen sovitin
» Lommojen suoristaja
» Vetokoukku
» Teräksinen liukuvasara (5 lb) kiillotetulla kromiviimeistelyllä
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BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING FÖR GLIDHAMMARSATS

VIKTIGT: 
LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA BRUKSANVISNING. TA I BEAKTANDE S
ÄKERHETSKRAVEN SAMT VARNINGAR. ANVÄND PRODUKTEN PÅ ETT KORREKT SÄTT 
SAMT I ENLIGHET MED PRODUKTENS ANVÄNDNINGSSYFTE. MISSBRUK AV 
PRODUKTEN KAN ORSAKA EGENDOMS- OCH/ELLER PERSONSKADOR SAMT 
ANNULLERAR PRODUKTENS GARANTI. 

SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING! För att säkerställa hälsa och säkerhet, följ de lokala myndigheternas föreskrifter 
och allmänna anvisningar när du använder denna verktygssats.
*ANVÄND INTE verktygssatsen ifall den är skadad. 
● Underhåll verktygen regelbundet för att hålla dem rena och i gott skick. Detta kommer att 
   förlänga verktygens livslängd och öka deras driftssäkerhet.
● Om fordonet som hanteras lyfts upp, se till att det är ordentligt stött med domkraft eller 
   ramper och kilar.
● Använd lämplig klädsel för att minska risken för att fastna. Använd inte lösa smycken och 
   bind fast långt hår.
● Ta i beaktande de verktyg och delar du använder.
● Om du arbetar från fordonet, se till att din arbetsmiljö är säker och stabil.
● Använd inte verktygssatsen om du är trött och/eller påverkad av alkohol, narkotika eller 
   rusmedel.
● VIKTIGT: Dessa instruktioner hjälper dig att använda verktygssatsen, men följ alltid 
   fordonstillverkarens underhållsinstruktioner eller bruksanvisning.

Egenskaper:
Konstruerad för användning med andra 5/8 ”- 18 gängade glidhammarfästen.
Erbjuder en mängd olika kombinationer för att dra lager, drev och tätningar.
Drar flänstypens bakaxlar och de flesta framhjulsdragna navar.
Full kompatibilitet för många jobb.
Justerbar till 2-käfts eller 3-käfts inre / extern utdragare.
Satsen innehåller en glidhammare, greppnyckeladapter, riktningsverktyg för bucklor, utdragare 
tillverkad i gjutstål, härdat skaft samt tillbehör.
Blåsformad väska för enkel förvaring och transport.

Innehåller:
» Framnavsutdragare
» Int. utdragare med 3 käftar
» Ext. utdragare med 3 käftar
» Bakaxeldragare
» Int. utdragare med 2 käftar
» Ext. utdragare med 2 käftar
» Greppnyckeladapter
» Riktningsverktyg för bucklor
» Dragkrok
» Glidhammare i stål (5 lb) med polerad kromfinish.



INSTRUCTIONS FOR
9 WAYS SLIDE HAMMER AXLE/BEARING/DENT/HUB/GEAR SET 2 OR 3 JAW PULLER

IMPORTANT: 
PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.NOTE THE SAFE OPERATIONAL 
REQUIREMENTS,WARNINGS,AND CAUTIONS.USE THIS PRODUCT CORRECTLY, AND 
WITH CARE FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS INTENDED.FAILURE TO DO SO MAY 
CAUSE DAMAGE AND/OR PERSONAL INJURY AND WILL INVALIDATE THE WARRANTY.

SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING! Ensure Health and Safety,local authority and general workshop practice 
regulations are adhered to when using tools
*DO NOT use tools if damaged.
●Maintain tools in good and clean condition for best and safest performance.
● If the vehicle to be worked on is raised, ensure that it is adequately supported with axle 
   stands or ramps and chocks.
● Wear suitable clothing to avoid snagging. Do not wear loose jewellery and tie back long hair.
● Account for all tools and parts being used.
● If working off the vehicle, ensure that the workplace is secure and stable.
● Do Not use this tools if you are tired or under the influence of alcohol, drugs or intoxicating 
   medication.
● IMPORTANT: always refer to the vehicle manufacturer’s service instructions, or a proprietary 
   manual, to establish the current procedure and data. These instructions are provided as a 
   guide only.
 
Features:
Designed to use with other 5/8" - 18 thread slide hammer attachments.
Internal and External jaws provide a variety of combinations to pull bearings, gears and seals.
Pulls flange-type rear axle and most front wheel drive hubs.
Set includes grip wrench adapter and dent puller.
Two and three way cross blocks and cone provide perfect jaw configuration for many jobs.
Drop forged steel puller and fully hardened shaft and accessories.
Converts in to 2 or 3 jaw internal / external puller.
Comes in heavy duty blow molded case for easy storage and transportation.

Includes:
» Front hub puller
» Internal 3 jaw puller
» External 3 jaw puller
» Rear axle puller
» Internal 2 jaw puller
» External 2 jaw puller
» Grip wrench adapter
» Dent puller 
» Puller hook
» 5 lb steel slide hammer in polished chrome finish
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