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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

Esta ferramenta especial foi concebida 
para fresar e limpar a perfuração 
dos orifícios das velas e o local de 
vedação, após remover uma vela antiga/
danificada, e antes de instalar a nova 
vela de substituição.

Uma das principais razões para que 
as velas se queimem na abertura é 
a entrada de carbono para o orifício 
da vela. A ferramenta aparafusa-se 
na rosca da vela e elimina quaisquer 
resíduos indesejados de carbono do 
interior do orifício. Simultaneamente, 
limpa a base da vedação que fica pronta 
para a nova vela.

Peças sobressalentes disponíveis:

Fresa: Referência:

8 mm 2649

10 mm 2650

12 mm 2651

Nota:
Devido à natureza da tarefa e 
das ferramentas, as três fresas 
são consideradas consumíveis, 
pelo que não são abrangidas 
pela garantia da Tool Connec-
tion. (Peças sobressalentes 
disponíveis).



Lista de componentes referentes à imagem acima:

A: Pega
B: Barra para suporte da fresa
C: Guia da fresa: M12 x 1,25
D: Guia da fresa: M10 x 1,25
E: Guia da fresa: M10 x 1,0
F: Guia da fresa: M8 x 1,0
G: Fresa: M10
H: Fresa: M8
I: Fresa: M12

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/carbono não 
entram para a câmara de combustão.

• Mantenha as ferramentas em bom estado e limpas.

• Mantenha uma boa lubrificação. Lubrifique as 
fresas de limpeza com óleo ou massa de máquina 
espessa. Tal irá também ajudar a impedir a entrada 
de limalhas metálicas e de carbono.

• 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 UTILIZE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS 

(ELÉCTRICAS OU PNEUMÁTICAS) COM ESTE 
PRODUTO.2 3
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Instruções:   
(Consulte o diagrama de componentes acima e a 
secção “Antes de começar”.)

1. Identifique o tamanho da abertura e a rosca da 
vela, e de seguida escolha os componentes 
adequados do kit.

2. Insira a barra de suporte da fresa (B) na pega (A) e 
segure apertando a chave Allen de 2 mm. 

3. Deslize a guia da fresa apropriada (C, D, E, ou F) 
por cima da barra de suporte. 

4. Aparafuse a fresa apropriada (G, H ou I) na 
extremidade da barra de suporte.

5. Lubrifique a fresa e a barra com óleo ou massa 
de máquina espessa. Tal irá ajudar a impedir a 
entrada de limalhas metálicas e de carbono.

6. Coloque a fresa na abertura da vela e aparafuse a 
guia da fresa na rosca da vela.

7. Empurre a pega/barra pela abertura até sentir 
resistência. A fresa está agora posicionada na 
base de vedação.

8. Utilizando apenas a pressão das mãos (pode ser 
auxiliado por uma chave de bocas de 14 mm ou 
uma chave de caixa), rode a pega no sentido 
dos ponteiros dos relógios e frese a abertura 
inferior e a base de vedação.  A finalidade é 
limpar o carbono acumulado e restaurar a base 
de vedação, e não “cortar” a base de vedação ou 
abertura.

9. Quando terminar, desaperte a guia da fresa e 
retire a ferramenta.

10. Limpe a abertura, certificando-se de que não 
restam limalhas metálicas, nem massa. Utilize 
com cuidado um fluido de limpeza para retirar a 
massa, certificando-se de que não escapa fluido 
para a abertura da vela. 

A operação de limpeza está agora concluída e a nova 
vela pode ser instalada.




