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

Garantia

Kit de extrator de injetores de gasolina
Ford EcoBoost GDI a gasolina

www.lasertools.co.uk

• Aplicações nas gamas de motores Ford EcoBoost GDi a 
gasolina de 1,0 litros a 2,0 litros.

• Martelo deslizante específico para garantir que é aplicado o 
nível de choque correto para a extração do injetor.

• Equivalente à ferramenta do fabricante 310-206.
• Para utilização com os injetores da Ford n.º CM5G-9F593-FA.

www.lasertools.co.uk

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, nenhum projeto 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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Componentes

Ref.ª Código Fabricante Descrição

A 310-206 Ferramenta de remoção de injetores

B Martelo deslizante

Kit de extrator de injetores – Ford EcoBoost GDi a gasolina
Desenvolvido para remover em segurança os injetores de gasolina instalados nos 
veículos listados. 
Embora equivalente à ferramenta do fabricante 310-206, o kit é significativamente mais 
resistente do que esta e agarra o injetor de forma mais controlada, proporcionando 
uma vida útil bastante maior quando comparado com a ferramenta do fabricante.
• Aplicações nas gamas de motores Ford EcoBoost GTDi a gasolina de 1,0 litros a 

2,0 litros.
• Pinça de recuperação maquinada com design fácil de utilizar e instalar.
• Martelo deslizante específico para garantir que é aplicado o nível de choque correto 

para a extração do injetor.
• Fabricado em Sheffield.
• Design registado na UE.

As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar os dados do 
fabricante para confirmar a adequação deste kit.

A utilização deste kit de ferramentas 
de remoção de injetores é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador e The Tool 
Connection Ltd não poderá ser 
responsabilizada por quaisquer danos, 
sejam de que natureza forem.



6 3

AplicaçõesComponente B – Martelo deslizante
Montar o martelo deslizante de forma que a extremidade fixa do eixo com o 
diâmetro maior consiga deslizar para dentro do punho conforme apresentado 
abaixo. Apertar a porca de bloqueio contra a ferramenta de remoção de 
injetores.

Após a montagem no injetor, este pode ser removido de forma controlada.

Marca Modelo Anos Tipo

Ford

B-MAX 2012–2017

EcoBoost
Zetec S Red
Black Edition
SCTi EcoBoost
EcoBoost ECOnetic
Ti-VCT
Ti-VCT FFV
Ti-VCT LPG
Ti-VCT S
Ti-VCT S/S1600
Mountune
GTDi EcoBoost

C-MAX 2007–2017

EcoSport 2013–2017

Fiesta 2009–2017

Focus 2011–2017

Grand C-MAX 2010–2017

Grand Tourneo Connect 2013–2017

Mondeo 2007–2017

Tourneo Connect 2013–2017

Tourneo Courier 2014–2017

Transit Connect 2013–2017

Transit Courier 2014–2017

Galaxy 2015–2017

Kuga 2013–2017

S-MAX 2015–2017

Código do motor

1.0

M1JA, M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, M1DA, M2DA, M1DD, 
M2DC, M1JC, M1JJ, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, XMJA, XMJB, XMJC, 
XMJD, YYJA, TLB, M2DB, SFDB, M2GA, M2GB, M1CA, M1CB, SFCA, 
SFCB, SFCC, SFCD

1.5
M8DB, M9DB, UEJB, M8DA, M9DA, UNCJ, UNCK, M8MA, M9MA, 
UNCA, UNCB, UNCC, UNCD, UNCE, UNCF

1.6

HXDA, HXDB, SIDA, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, IQDA, IQDB, PNDA, 
XTDA, MUDA, PNDD, XTDB, MUDD, HXJA, HXJB, HXJE, RVJA, U5JA, 
IQJA, IQJC, IQJE, IQDC, JQGA, JQMA, JQMB, JTMA, JTBA, JTBB, 
KGBA, PNBA, RHBA

2.0
MGDA, XQDA, R9CD, R9CI, TNBA, TNBB, TPBA, R9CB, R9CF, R9CH, 
TNCC, TNCD, TNCF
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Instruções

Preparação:
• Desligar todas as ligações elétricas dos injetores.
• Limpar a área à volta do injetor e remover qualquer acumulação de carbono e 

corrosão.
• Remover a conduta do combustível.

Componente A – Ferramenta de remoção de injetores 
de combustível
Desenvolvido para fixação no injetor.

Desapertar a porca superior estriada e deslizar o anel estriado para cima, abrir a 
braçadeira e colocá-la no cimo do injetor.

Deslizar o anel estriado para baixo de forma que a braçadeira se feche sobre o 
injetor e aparafusar a porca estriada. A porca estriada apenas tem de impedir 
que o anel estriado suba. Não apertar demasiado.


