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Erittäin kestävä kaikille tuulilaseille sopiva tuulilasinirroitustyökalu, jolla tuulilasin irrotus 
onnistuu yhden asentajan voimin. Laadukas ja monipuolinen irrotussarja ammattilaiselle.

Ominaisuudet & Edut

• Sopii kaikenlaisten tuulilasien irroitukseen, toimii  
nylonlangalla 

• Turvallisempi auton pinnoille ja asentajalle  
(vrt. metallilanka)

• Sama suorituskyky kuin metallilankoja käyttävissä  
leikkureissa 

• Imukupilla varustettu vetolaite pysyy hyvin kiinni  
puhdistetussa tuulilasissa

• Tuulilasin irroitus onnistuu yhden asentajan voimin
• Käytetään akkuporakoneella
• Runko kovaa muovia - Kevyt ja turvallinen!

Spider tuulilasin lankaleikkuri 003S

Tuotenro.  Tuotenimi    Pakkaus, myyntierä

WSP-003K  Spider tuulilasin lankaleikkuri 003S Salkku, 1 kpl

Sisältää:
DST-757-WSP  Cutting line threader   1 kpl
DBP-1824-WSP  Spider kojetaulun suoja   1 kpl
WSR-003K-BIT-L Bit long     1 kpl
WSR-003K-BIT-K Bit short    1 kpl
MS-180-WSP  Spider cutting line install tool  1 kpl
P8   Spider kuitulanka P8, 96 m  1 kpl
AS-115-K  Anchor Suction Cup Ø 115 mm   1 kpl
   (plastic) for Spider   
MH-140-WSP  Mini hook    1 kpl
   Käyttöohje    1 kpl
   Vaahtomuovivuorattu salkku  1 kpl

Tuulilasituotteet

Spider 003K: 
Vahvempi runko, uusi malli
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KÄYTTÖOHJEET

Tuulilasituotteet

Siirrä imukuppi ja jatka 
leikkaamista A-pilarin 
suuntaisesti kunnes saavutat 
yläkulman.

Siirrä imukuppi ja jatka 
leikkaamista katon tasossa 
kunnes saavutat toisen 
yläkulman.

Siirrä imukuppi ja leikkaa 
viimeinen sivu kunnes saavutat 
aloituspisteen. 

Valmistelut:
Lävistä liimasauma auton 
sisäpuolelta ulos pistimellä.

Kierrä lanka myötäpäivään lasin 
reunaa pitkin ulkopuolelle. Kiinitä 
lanka lopuksi ankkuri-imukupilla 
lasin alalaitaan.

Leikkaa liimasauma 
alkupisteestä oikeaan 
alakulmaan. Aseta imukuppi 
mahdollisimman lähelle 
A-pilaria, n 20cm kulman 
yläpuolelle.

Puhdista tuulilasi auton sisäpuolelta käyttäen KENT Acrysolia tai muuta liuotinainetta. Poista 
kaikki suojat ja tiivisteet tuulilasin ympäriltä. Sijoita vetolaite kussakin vaiheessa kuvan 
osoittamalla tavalla. Tärkeää on että vetolaite ohjaa jatkuvasti lankaa kelaan ja että langan 
kulma suhteessa lasiin ei kasva liian suureksi. Leikkaus on sitä tehokkaampaa mitä pienempi 
kulma on.


