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5340 | Ferramenta de bloqueio de cubo e tambor da embraiagem Ducati

NB: A Tool Connection recomenda a utilização das instruções 
do OEM. As instruções abaixo destinam-se exclusivamente a 
orientação.

Desenvolvida para bloquear eficazmente o tambor da embraiagem ao 
cubo, bloqueando eficazmente a transmissão, e permitindo a remoção 
das fixações do tambor e do cubo.
Esta ferramenta é compatível com kits padrão e não estandardizados.

Componentes do kit:
a) Placa de bloqueio
b) Cavilha de segurança
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5340 | Instruções de utilização

1. Retire a tampa da embraiagem 

2. Remova a placa de pressão e as molas da embraiagem; se 
reinstalar estes componentes certifique-se de que os monta pela 
mesma ordem.

3. Instale o anel de fixação conforme se ilustra de modo a que os 
dentes interiores encaixem no cubo da embraiagem e os dentes 
exteriores encaixem no tambor da embraiagem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rode a ferramenta conforme se ilustra de modo a alinhar o orifício 
principal com o orifício do perno na caixa do motor e fixe a 
unidade nessa posição.

5. Agora o tambor da unidade pode ser removido, seguido pelas 
fixações do cubo da embraiagem.

Advertência: Para desapertar os parafusos de fixação centrais 
da embraiagem, o motociclo deve ser engrenado e a roda traseira 
bloqueada de modo a garantir que o elevado binário envolvido não 
danifica a placa de bloqueio.

5340 | Aplicações

Qualquer Ducati equipada com transmissão de 6 velocidades e 
embraiagem seca.
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