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N.º de peça: 6101

Conjunto de limpeza da 
sede do injetor diesel
14 peças
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This item contains consumable elements and are NOT covered by the Tool 
Connection Guarantee. For spares contact our service department direct
on: +44 (0) 1926 818186.

Guarantee

Precauções:
• Consultar sempre a documentação do fabricante do veículo para 

determinar quais os procedimentos corretos para a remoção do 
injetor.

• Utilizar sempre proteção para os olhos durante o processo de 
limpeza.

• Ter cuidado ao utilizar a escova de limpeza (B, C ou D) para que a 
extremidade não fique presa no tampão de vedação da abertura 
(G).

• Manter as ferramentas e o kit limpos para preservar o desempenho 
e a segurança. É possível utilizar um produto de limpeza para 
travões ou um solvente semelhante para limpar as escovas e o 
equipamento de limpeza da abertura do bico.

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa 
para a finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela 
utilização incorreta 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 utilização incorreta 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 exatidão dos dados, projeto 
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 
respetiva utilização.
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Enquanto parte integrante da gama especializada da Laser Tools 
para motores a diesel, este kit fornece todos os artigos necessários 
para uma limpeza eficiente da abertura do injetor e da superfície de 
encaixe antes da instalação de novos injetores. Adequado para uma 
ampla variedade de veículos, ajuda a evitar o retorno causado por 
injetores indevidamente encaixados.

O kit contém três escovas de aço revestidas a latão para limpeza dos 
depósitos de carbono das paredes laterais interiores da abertura e 
duas escovas de nylon e silicone para limpeza da área de encaixe do 
injetor/base. A escova de nylon e silicone é necessária para a área de 
encaixe do injetor/base, uma vez que este tipo de escova proporciona 
um acabamento liso e consistente em superfícies de alumínio, o 
que é particularmente importante nesta superfície de vedação. Este 
efeito não é facilmente conseguido com escovas de aço voltadas 
para a frente, as quais podem danificar a face de vedação (consultar 
a Fig. 4). A área à ESQUERDA foi limpa com uma escova de aço: a 
superfície está irregular e picada. A área à DIREITA foi limpa com uma 
escova de nylon e silicone: a superfície está lisa e plana.

Estas escovas de limpeza estão equipadas com eixos de mandril de 
aperto rápido que encaixam no mandril da extensão flexível de 224 
mm fornecida. Esta extensão foi concebida para ser acionada por um 
berbequim elétrico sem fios.

É fornecido um conjunto de seis tampões (incluindo haste de 
inserção) para vedar as aberturas do bico do injetor na parte inferior 
da abertura principal do injetor de forma a impedir a entrada de 
carbono ou sujidade na câmara de combustão durante o processo de 
limpeza. Estes tampões são posteriormente removidos para permitir 
a limpeza da abertura do bico do injetor. É fornecida uma escova de 
aço fina para esta tarefa.
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Ref.ª Descrição
N.º de peça de 
substituição

A
Equipamento de limpeza da abertura do bico do 
injetor

2874

B
Escova de limpeza (abertura interior do injetor) de 
25 mm

2875 (18mm | 
22mm | 25mm)

C
Escova de limpeza (abertura interior do injetor) de 
22 mm

D
Escova de limpeza (abertura interior do injetor) de 
18 mm

E
Extensão flexível de 224 mm do mandril de aperto 
rápido

2876

F Haste de inserção para G 2877

G
Tampões de vedação da abertura do bico do injetor 
(6)

2878 (6)

H
Escova de limpeza (área de encaixe do injetor/base) 
de 15 mm 2879 (15mm | 

20mm)
I

Escova de limpeza (área de encaixe do injetor/base) 
de 20 mm

A

B
C
D

E
F

I
H

G

Componentes
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Instruções

Antes de tentar remover o(s) injetor(es) existente(s), limpar 
completamente a área à volta de cada injetor.

Consultar a Fig. 1: extrair o injetor e, em seguida, remover a anilha 
vedante de cobre (1) da base da abertura do injetor. Recomendamos 
a utilização de um extrator de vedantes de injetores diesel para esta 
tarefa, por exemplo, o Laser 5450.

Em seguida, vedar a abertura do bico do injetor (2 na Fig. 1) na parte 
inferior da abertura principal do injetor de forma a impedir a entrada 
de carbono ou sujidade na câmara de combustão durante o processo 
de limpeza. Consultar o diagrama de componentes acima: apertar 
ligeiramente um tampão de vedação da abertura do bico do injetor 
(G) na haste de inserção (F). O tamanho dos tampões de vedação 
adapta-se à maioria das aberturas de bicos de injetores. 

12

Fig. 1
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Instruções

Consultar a Fig. 2: colocar o tampão de vedação da abertura do 
bico do injetor (G) na abertura do bico. Em seguida, rodar a haste de 
inserção (F) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a 
remover, deixando o tampão de vedação (G) no lugar.

Escolher uma escova de limpeza de tamanho apropriado (B, C ou D) e 
encaixar na extensão flexível de 224 mm do mandril de aperto rápido 
(E). Ao escolher o tamanho da escova, ter em conta que algumas 
aberturas de injetores são cónicas, estreitando próximo da base. Em 
seguida, montar o conjunto num berbequim elétrico sem fios e limpar 
as partes laterais da abertura do injetor (área 3 na Fig. 2). Trabalhar 
cuidadosamente e garantir que todos os depósitos de carbono e 
sujidade foram removidos. Ter cuidado ao utilizar a escova de limpeza 
para que a extremidade não fique presa no tampão de vedação da 
abertura (G).

Manter o tampão de vedação (G) no lugar com a haste de inserção (F) 
e, em seguida, aspirar a abertura do injetor.

H

Fig. 3

5mm
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Fig. 5: antes da limpeza.
Fig. 6: depois da limpeza.
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Encaixar uma escova de limpeza de base de tamanho apropriado 
(H ou I) e montar na extensão flexível de 224 mm do mandril de 
aperto rápido (E). Consultar a Fig. 3: empurrar para baixo a bobina 
de aço montada sobre as cerdas até cerca de 5 mm da extremidade 
das cerdas. A finalidade da bobina de aço é manter as cerdas bem 
agrupadas e a direito. À medida que as cerdas se forem desgastando, 
continuar a ajustar a bobina de aço de forma a mantê-la a 5 mm da 
extremidade das cerdas.

Utilizar a escova de limpeza da base (H ou I) para limpar a base 
da abertura do injetor (área 4 na Fig. 2). Mantendo mais uma vez o 
tampão de vedação no lugar, aspirar a abertura do injetor.

Inserir a haste de inserção (F), voltar a apertá-la no tampão de 
vedação da abertura do bico (G) e, em seguida, retirar. 

O passo final consiste em limpar a abertura do bico do injetor (2 na 
Fig. 1). Aplicar uma pequena quantidade de lubrificante na secção 
inferior da escova de arame do equipamento de limpeza da abertura 
do bico do injetor (A). Inserir cuidadosamente na abertura do bico 
e limpar rodando o equipamento de limpeza algumas vezes no 
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Em seguida, continuar 
a rodar no mesmo sentido à medida que o equipamento de limpeza 
é retirado. O lubrificante irá agarrar quaisquer depósitos de carbono 
ou sujidade e o movimento de rotação no sentido contrário ao dos 
ponteiros do relógio irá transportar estes depósitos para cima e para 
fora da câmara de combustão.

Para terminar, instalar uma anilha vedante de cobre nova na base da 
barra do injetor antes de encaixar o novo injetor.
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