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

Esta ferramenta foi desenvolvida para ajudar a extrair as anilhas 
vedantes de cobre utilizadas para vedar os injectores diesel na 
entrada da cabeça de cilindros. 

As anilhas vedantes encontram-se na parte inferior do injector na 
cabeça e, por vezes, estão tão encaixadas nesta que é impossível 
extraí-las com outra ferramenta (como, por exemplo, um gancho). 

Por vezes, estes vedantes ficam danificados e o carbono acumulado 
à volta faz com que adiram à cabeça, tornando a extracção ainda 
mais difícil. 

A extremidade cónica roscada da ferramenta foi concebida para se 
aparafusar no centro da anilha de cobre e proporcionar aderência 
suficiente para se utilizar o martelo deslizante na eliminação do 
efeito vedante entre a anilha e a cabeça de cilindros, permitindo 
assim a extracção.

A utilização de ferramentas inadequadas por parte dos técnicos 
pode danificar os injectores ou os solenóides. O conjunto é 
fornecido numa caixa resistente ao impacto.

1.  Depois de remover o injector, limpar a área à volta do respectivo 
orifício com cuidado para não permitir a entrada de resíduos no 
cilindro.

2.  Introduzir a ferramenta no orifício do injector e aparafusar a 
rosca cónica no vedante de cobre até a anilha de cobre aderir.

3.  Mantendo o eixo em posição, utilizar o martelo deslizante para 
empurrar o extractor para cima e libertar o vedante.

NB: Não exercer força excessiva com o martelo deslizante, 
porque pode remover o tampão do vedante. 

Aplicar toques breves para eliminar o efeito vedante na cabeça de 
cilindros.
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