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N.º de peça 6901A sincronização incorreta ou desfasada do motor pode resultar em danos 
nas válvulas. The Tool Connection não poderá de forma alguma ser 
responsabilizada por quaisquer danos causados pela utilização destas 
ferramentas.

Precauções de segurança – ler com atenção 

• Desligar os cabos de massa da 
bateria (verificar se está 
disponível o código do rádio).

• Desmontar as velas de ignição 
ou incandescentes para permitir 
uma rotação mais fácil do motor.

• Não utilizar líquidos de limpeza 
nas correias, carretos ou 
rolamentos.

• Tomar sempre nota do percurso 
da correia de transmissão 
auxiliar antes de a desmontar.

• Rodar o motor na direção normal 
(no sentido dos ponteiros do 
relógio, a menos que haja 
indicação em contrário).

• Não rodar a árvore de cames, a 
cambota ou a bomba de injeção 
de diesel depois de desmontada 
a corrente de distribuição (a 
menos que tenha indicação 
específica para o fazer).

• Não utilizar a corrente de 
distribuição para bloquear o 
motor ao aliviar o aperto ou ao 
apertar os parafusos da polia da 
cambota.

• Não rodar a árvore de cames ou 
a cambota depois de 
desmontada a correia/corrente 
de distribuição.

• Marcar a direção da corrente 
antes de a desmontar.

• Recomenda-se sempre que se 
rode o motor lentamente, à mão, 
e que se verifique novamente as 
posições de sincronização da 
árvore de cames e da cambota.

• As cambotas e árvores de 
cames só podem ser rodadas 
com o mecanismo de 
transmissão da corrente 
completamente instalado.

• Não rodar a cambota por meio 
da árvore de cames ou outras 
engrenagens.

•  Verificar a sincronização da 
bomba de injeção de diesel 
depois de reinstalar a corrente.

• Respeitar todos os binários de
 aperto.
• Consultar sempre o   
  manual de assistência do 

fabricante do veículo ou um 
manual de instruções do 
proprietário adequado

• A sincronização incorreta ou   
 desfasada do motor 
  pode resultar em danos nas 

válvulas.

Ferramenta de remoção do mancal 
traseiro do braço inferior
Ford Transit
Para os mancais com as referências do
fabricante 4540787, 4042024, 4372132
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Introdução

Aplicações

Preparação

Ferramenta de remoção do mancal traseiro do braço inferior – Ford 
Transit 2000–2013. Esta ferramenta foi desenvolvida para permitir a 
remoção e substituição do mancal traseiro no braço da suspensão 
dianteira da Ford Transit 2000–2013. Desenvolvida para remoção mínima 
de componentes e para que a operação seja efetuada com o braço no 
veículo. Desenvolvida para os mancais com as referências do fabricante 
4540787, 4042024, 4372132. Para remoção/instalação da rótula inferior 
da suspensão da Transit, consultar o Laser 6614.

NB: todos os parafusos, porcas e roscas dos parafusos de pressão 
devem ser lubrificados com massa lubrificante de bissulfureto de 
molibdénio. As informações que se seguem servem apenas para 
referência. The Tool Connection Ltd recomenda a utilização dos dados do 
fabricante ou da Autodata nos casos relevantes.

Desenvolvida para remover e instalar mancais do fabricante conforme apresentado.

Ref.ª Número de peça 
de substituição

Descrição

A Vaso recetor – Grande

B Vaso de encaixe de extração

C 1810
Porca do parafuso de 
pressão com rolamento

D 2317 Parafuso de pressão

E 0201
Porca do parafuso de 
pressão

IMPORTANTE: CERTIFICAR-SE DE QUE O PARAFUSO DE PRESSÃO ESTÁ 
BEM LUBRIFICADO COM MASSA LUBRIFICANTE DE BISSULFURETO DE 
MOLIBDÉNIO.
Elevar e apoiar o veículo de forma que a suspensão dianteira se mova livremente.
Remover ambos os parafusos interiores do mancal do braço. 
Separar a barra estabilizadora.
Puxar a roda e o braço para fora, tendo o cuidado de não esticar demasiado o eixo 
da direção e deixar cair a extremidade interna do braço, para libertar o chassis.

Inserção
• Montar a ferramenta conforme apresentado e inserir o mancal novo a partir da  
 parte inferior.
• Garantir que o entalhe no vaso grande fica alinhado com as soldaduras no braço  
 da suspensão.

Instruções de utilização

Extração
• Montar a ferramenta conforme apresentado e extrair o mancal antigo no sentido  
 descendente.
• Garantir que o entalhe no vaso grande fica alinhado com as soldaduras no braço  
 da suspensão.


