
www.lasertools.co.uk

Part No. 4350 Ferramenta para remoção do  
casquilho traseiro    
Ford Fiesta | KA

www.lasertools.co.uk

Ref. 5045
Remova ou instale os casquilhos de montagem do eixo traseiro no Ford Fiesta 4 | KA 1996- sem ter de 
remover a unidade do braço de suspensão traseira.

Precauções - NUNCA ESQUECER

• Preparar a junta do casquilho antes de tentar removê-la.

• •Limpar toda a ferrugem, sujidade, etc. e purgar com óleo penetrante.

• Deixar o óleo impregnar durante algum tempo antes de tentar a remoção.

• Antes de usar, inspeccionar a ferramenta para detecção de sinais de desgaste e
componentes partidos.

• As roscas do perno/parafuso accionamento devem ser lubrificadas antes e depois da
utilização.

• Deve ter cuidado para alinhar correctamente.

• Não aplicar uma força excessiva.

• Nunca utilizar uma chave de impacto ou uma ferramenta pneumática

• Se todas as tentativas de remoção do casquilho falharem, lubrifique novamente e
repita.

• Usar equipamento de protecção adequado.

• Usar sempre o senso comum e ter cuidado.

Estas ferramentas são específicas do veículo para o qual foram desenvolvidas e não devem ser 
utilizadas em qualquer outro veículo. A utilização destas ferramentas em casquilhos ou rótulas 
esféricas não indicadas ou a utilização com uma força excessiva invalidará a garantia do seu produto. 
Siga as instruções fornecidas
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Índice Instruções

Instruções para remoção do casquilho  
- (Diagrama 1)

1.  1Suporte o veículo nos apoios do eixo pres-
tando uma atenção especial às precauções 
de segurança aceitáveis.

2.  Lubrifique a barra helicoidal sempre que for 
utilizada.

3.  Remova as rodas traseiras para expor os 
invólucros dos casquilhos na parte de cima 
do braço traseiro (consulte o manual de 
oficina relevante ou as instruções do fabri-
cante).

4.  Aplique óleo penetrante em abundância em 
cada casquilho para ajudar na extracção 
dos respectivos invólucros.

5.  Monte a ferramenta conforme se indica no 
Diagrama 1 (Artigos B, A, D, C, F) certifican-
do-se de que a unidade da barra roscada 
(A) e da porca de encosto (F) está bem 
lubrificada.

6. Segure a porca de retenção (B) utilizando 
uma chave de bocas ou de caixa de 24 mm.

7. Utilizando novamente uma chave de bocas 
ou de caixa de 24 mm, rode o casquilho para a 
manga receptora (D)

Instruções para instalação do casquilho  
- (Diagrama 2)

1.   Lubrifique abundantemente a barra roscada 
antes de montar novamente: 2. Segure a 
porca de retenção utilizando uma chave de 
bocas ou de caixa de 24 mm.

3.   Monte de acordo com o Diagrama 2. Dia-
grama 2 (Artigos F, A, C, E, B).

4.   Utilizando uma chave de caixa de 24 mm 
com roquete na unidade da porca de 
encosto, rode no sentido dos ponteiros dos 
relógios de modo a inserir o casquilho no 
respectivo invólucro.
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Referência do 
artigo

Número de peça 
sobressalente
(se aplicável)

Descrição

A Ref. 2137 Parafuso central roscado *

B Porca de retenção

C Manga de compressão (62 mm diâ.)

D Manga de recepção (Diâ. 64 mm int.)

E Manga de inserção (68 mm diâ.)

F Ref. 2138 Unidade da porca de encosto com rolamento*

NÃO SE ESQUEÇA 
Não deve ser utilizado com ferramentas pneumáticas 
LUBRIFIQUE SEMPRE A PORCA DE ENCOSTO E A BARRA CENTRAL ANTES E 
DEPOIS DE CADA UTILIZAÇÃO

FCE DB

A

* Devido à natureza desta aplicação, a unidade da porca central e da porca de encosto são 
consideradas consumíveis, pelo que não são abrangidas pela garantia da Tool Connection




