
Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf 

  
Landbouwwerktuigen en Traktoren, Motorbrandstof En smeermiddelen 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing: - de COM leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst; of - als er sprake is van huur en verhuur de COM verhuurvoorwaarden; of - als er sprake is van keuring en de daaruit eventueel voortvloeiende reparatie de COM keurings- en reparatievoorwaarden, Zoals deze luiden volgens de laatste ter Griffie van de Rechtbank  te Utrecht neergelegde tekst. Alle voorwaarden worden u op verzoek toegezonden.  
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Verwijder de 
dop en dop moer 

 

Remove the 
nozzle and the nozzle 
holder cab 

Verwijder de o-ring 

 

Remove the o-ring 

Plaats de bij geleverde    
o-ring in de 
adapter 

 

Place the supplied o-
ring in the 
adapter 
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adapter en 
draai deze vast 

 

Mount the 
adapter and 
tighten 

Plaats het 
buisfilter 

 

Place the 
cylindrical filter   

Plaats de o-ring terug  

 

Replace the o-ring 
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en draai deze 
vast. 

 

Replace the 
nozzel  and 
tighten. 

Let op!!! 
Het gaatje van de 
venturi dop 
moet zichtbaar zijn 
voor een 
goede werking. 
Is deze niet zichtbaar, 
vervang de 
moer voor de juiste. 

 

Please note!!! 
The hole of the venturi 
nozzle must 
be visible for proper 
operation. 
Is this not visible, 
replace the nut for the 
right. 

 
 


