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Part No. 5205

Conjunto de Remoção de Velas 
de Incandescência
Para remoção de velas de incandescência danificadas ou  
partidas das cabeças dos cilindros, especificamente nos casos em 
que tenham sido rectificadas logo abaixo do sextavado, ao nível 
da cabeça do cilindro. 
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Conjunto de Remoção de Velas de Incandescência

•  Use óculos de protecção adequados, 
principalmente quando limpar limalhas do 
motor.

•  Quando terminar, não se esqueça de todas 
as ferramentas e componentes utilizados. 
Não os deixe em cima do motor ou perto 
do mesmo. Guarde todos os componentes 
na caixa e guarde-a num local seguro e 
seco.

Precauções:
• Use óculos de protecção adequados.
•  NÃO UTILIZAR FERRAMENTAS 

PNEUMÁTICAS COM ESTE PRODUTO.

Instruções: 

1.  Encaixe a caixa em estrela da Ferramenta de 
Remoção da Ligação Superior (6) na parte 
de cima da vela de incandescência. Pode 
ser necessário bater delicadamente com um 
martelo.

2.  Utilizando um roquete de 3/8", rode no 
sentido dos ponteiros dos relógios para partir 
a parte de cima da vela de incandescência. 

Nota: Quando a parte de cima da vela de 
incandescência partir, também pode cortar o 
eléctrodo interior da vela de incandescência. Se o 
eléctrodo interior não partir, pode ser removido 
totalmente do corpo da vela de incandescência. 
Nesse caso, avance directamente para o ponto 5.

Se o eléctrodo interior não cortar, prossiga para o 
ponto 3:
3.  Posicione a manga central (10) no que resta 

da vela de incandescência. Pode necessitar de 
abertura de rosca.

4.  Utilizando uma broca piloto de 3,5 mm (11), 
faça um furo piloto no que resta do borne 
/ eléctrodo. Fure pelo menos 15 mm para 
além da parte superior do corpo da vela de 
incandescência.

5.  Instale uma broca escalonada de tamanho 
duplo M8 (8) ou M10 (9) (dependendo do 
tamanho da vela de incandescência) no 
adaptador de suporte da broca (2). Fixe a 
broca escalonada ao adaptador apertando 
a cavilha roscada com a chave Allen (7) 
disponibilizada, certificando-se de que a 
cavilha roscada actua na parte lisa da haste 
da broca escalonada. Instale o adaptador de 
suporte da broca do mandril do berbequim 
eléctrico e elimine o que resta do borne / 
eléctrodo e da parte roscada do corpo da vela 
de incandescência. 

Cuidado a ter: 
A broca escalonada de tamanho duplo permite 
a remoção do que resta do borne / eléctrodo, 
removendo em simultâneo a parte roscada do 
corpo da vela de incandescência. Tenha cuidado 
para manter a broca direita de modo a que as 
roscas da cabeça do cilindro não sofram danos. 
Perfure novamente pelo menos 15 mm para 
remover toda a parte roscada.
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Adequado para velas de incandescência com rosca M8 x 1.0 ou M10 x 1.0.   O conjunto 
abrangente inclui todos os adaptadores, ferramentas de centragem e de limpeza de 
roscas necessários para remover em segurança a vela de incandescência danificada sem 
danificar a cabeça do cilindro.

1:  Barra em T de roquete
2: Adaptador de suporte de broca
3: Invólucro exterior do extractor
4: Parafuso de pressão
5: Porca de pressão
6:  Caixa em estrela da Ferramenta de  

Remoção da Ligação Superior
7: Chave Allen
8:  Broca escalonada de tamanho duplo de  

alta resistência M8

9:  Broca escalonada de tamanho duplo 
altamente dúctil M10

10: Casquilhos de centragem de broca piloto
11: Brocas piloto 3,5 mm
12: Macho: 1/4"
13: Macho: M8
14: Macho: M10
15: Mandris do adaptador do extractor

Lista de componentes referentes à imagem acima:
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Antes de começar:
•  Recomendamos com veemência que 

a cabeça do cilindro seja removida do 
motor antes de se iniciar o trabalho. 

•  Se a cabeça do cilindro for deixada no 
local, remova o injector relevante e ligue 
uma linha de ar através de um adaptador 
adequado para garantir que as limalhas 
de metal e sujidade não entram para a 
câmara de combustão.

•  Mantenha as ferramentas em bom estado 
e limpas.

•  Mantenha uma boa lubrificação. 
Lubrifique os machos de corte de rosca 
com óleo ou massa de máquina espesso.

6.  Utilize um macho M8 (13) ou M10 (14) 
(dependendo do tamanho da vela de 
incandescência) e instale na barra em T 
de roquete fornecida (1). Limpe / corte 
novamente a parte roscada da cabeça 
do cilindro. Revista o macho com massa 
para lubrificar e também reter as limalhas 
produzidas.

7.  Utilize o macho de 1/4" e instale na barra em 
T de roquete fornecida (1). Corte uma rosca no 
que resta do corpo da vela de incandescência. 
Revista novamente o macho com massa 
para lubrificar e também reter as limalhas 
produzidas. Abra 15 mm completos de rosca.

O que resta do corpo da vela de incandescência 
pode agora ser removido:
8.  Aparafuse um mandril do adaptador do 

extractor (15) à rosca de 1/4" que acabou de 
abrir. 

9.  Aparafuse o parafuso de pressão (4) ao 
mandril do adaptador do extractor. 

10.  Instale o invólucro exterior do extractor (3) no 
parafuso de pressão.

11.  Aparafuse a porca de pressão (5) com o anel 
levantado virado para dentro.

12.  Segurando o parafuso de pressão com uma 
chave inglesa ou uma chave de caixa de 12 
mm, aperte a porca de pressão (chave inglesa 
de 30 mm). Esta acção extrairá o que resta do 
corpo da vela de incandescência da cabeça do 
cilindro.

13.  Antes de instalar a vela de incandescência 
nova, limpe totalmente o interior da abertura 
com uma escova de arame ou semelhante. 
Certifique-se de que remove todas as limalhas, 
sujidade e resíduos da abertura, rosca da vela 
de incandescência e câmara de combustão 
antes de instalar a vela de incandescência 
nova.

Nota: Devido à natureza da tarefa e das 
ferramentas, os três machos, duas mangas de 
centragem da broca piloto, duas brocas piloto, 
duas brocas escalonadas de tamanho duplo 
e dois mandris do adaptador do extractor 
são considerados como consumíveis e, por 
conseguinte, não se enquadram no âmbito da 
garantia da Tool Connection. (Peças sobressalentes 
disponíveis).
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