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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou de mão-de-
obra, contactar o nosso departamento de assistência através da linha directa: 
+44 (0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normal provocado pelo uso, bem 
como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correcta e cuidadosa para a 
finalidade prevista. A Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização incorrecta 
dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, materiais 
ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua incorrecta 
utilização anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas 
para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora 
se tenha prestado toda a atenção à exactidão dos dados, projecto algum deverá ser iniciado sem 
consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da sua respectiva utilização.

Precauções com o fluido de travões
• O fluido de travões é inflamável - manter afastado de fontes de ignição, em 

particular de superfícies quentes, como tubos ou colectores de escape.
• Danos na pintura em função do fluido de travões - enxaguar os derrames com 

água limpa e secá-los de imediato.
• Usar protecção para os olhos e manter o mínimo contacto com a pele.
• Se o fluido de travões entrar em contacto com os olhos, lavá-los imediatamente 

com água limpa e procurar assistência médica.
• Em caso de ingestão procurar imediatamente auxílio médico.
• Eliminar os resíduos do fluido de travões de forma responsável e de acordo com 

os regulamentos das autoridades locais.



Purgador de travões/Extrator de líquidos pneumático
O 5780 foi introduzido para permitir a purga simultânea de dois bocais de travões. 
Esta acção é particularmente útil ao trabalhar com motocicletas equipadas com 
pinças frontais duplas ou com pinças de travão compostas por vários bocais 
de sangramento (frequentemente encontrados nas pinças multipistão de alta 
competição).

Se necessário, é fácil converter o 5780 numa ligação de um bocal único através da 
simples remoção de um dos bocais conectores. 

O 5780 utiliza ar comprimido padrão de oficina para produzir um vácuo interno, 
assim como pode ser usado para extrair, por sucção, o cilindro principal do travão 
de modo a acelerar as mudanças integrais de fluido. Esta acção é particularmente 
útil para os reservatórios do cilindro principal de difícil acesso. 

O 5780 está equipado com um gatilho de segurança cujo mantem o gatilho na 
posição ligado, permitindo operações de mãos-livres.

Componentes

A Corpo principal / recipiente

B Vedante superior

C Bocais conectores (x2)

D Peça de ligação, com perfil T

E Entrada do ar

F Gatilho de segurança

Montagem do kit:
• Antes da utilização, garantir a montagem do vedante (B) entre o manípulo e 

o recipiente da unidade. Para inserir o vedante, desenroscar o recipiente do 
manípulo e encaixá-lo neste.

• Enroscar um tudo adaptador de ar (não fornecido) à entrada de ar do purgador 
(E), fig. 1.

• Ligar a uma linha de ar comprimido apropriada.
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Consultar sempre as instruções específicas do
fabricante do veículo  para a purga dos travões,
em particular, a sequência das rodas.

fig. 1.

Instruções de utilização com bocais de sangramento duplos
1. Desapertar e remover a tampa do reservatório do travão e/ou da embraiagem.
2. Encher o reservatório conforme determinado.
3. Identificar quais os bocais a serem utilizados, limpar a área à sua volta com uma 

escova de arame e ligar, aos bocais, os dois bocais conectores (C).
4. Pressionar o gatilho do 5780. O vácuo criado irá injetar o fluido através dos 

bocais de sangramento e, enquanto os bocais estiverem abertos, para dentro 
do corpo do recipiente.

NOTA: Para garantir uma boa vedação e evitar a injecção de ar no tubo através da 
rosca do bocal, aconselha-se a aplicação de lubrificante para eixos, ou idêntico, à 
volta do bocal e na zona da pinça.

5. No final da purga do sistema e antes de desligar os tubos, assegurar o 
fechamento de todos os bocais.

6. Permitir o funcionamento contínuo do 5780 de forma a garantir que todo o 
fluido nos tubos seja sugado para dentro do recipiente para ajudar a prevenir o 
aparecimento de fugas indesejadas. Usar os ganchos para ligar os tubos acima 
do nível de qualquer fluido dentro do recipiente para ajudar a prevenir fugas.

7. Para as operações de mãos-livres segurar o gatilho na posição ligado, usando 
o gatilho de contenção (F), fig. 1.

8. Durante a operação de purga, verificar e manter o nível do fluido no reservatório.

Instruções de utilização com apenas um bocal de sangramento
1. Para o sangramento de um bocal de cada vez, remover, da unidade de purga, 

o pequeno tubo que faz a ligação à peça com perfil T. Retirar um dos tubos da 
peça com perfil T (D), fig. 1. Ligar o tubo único à unidade de purga.

2. Usar como descrito acima.


