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Guarantee

Instruções  



A Mercedes Benz Sprinter utiliza uma rótula no exterior dos braços 
dianteiros para montar o cubo da suspensão.
Esta rótula é comprimida no braço através de um encaixe de interferência 
de precisão. Como este encaixe é muito apertado, é necessário um 
binário significativo para desmontar e inserir a rótula. Adicionalmente, 
se a rótula não for removida com o adaptador de tracção correctamente 
alinhado, irá ficar encravada no braço e danificá-lo.
Esta rótula é extremamente difícil de desmontar sem uma ferramenta 
especial. 
A aplicação de calor em excesso não é recomendada, pois a rótula 
integra uma unidade de massa consistente vedada sob a rótula interior e 
tem havido casos em que esta explode.
Mais uma complicação no processo de extracção é a diversidade de 
tamanhos de corpo superior de rótulas. Os diâmetros do corpo superior 
da rótula da Mercedes e de pós-venda variam conforme o fabricante de 
componentes e esta diversidade afecta o adaptador de extracção que é 
possível aplicar.
Por estes motivos, foi produzido um conjunto de copos para aplicação 
com a Prensa Laser (5689) na desmontagem da rótula do respectivo 
suporte enquanto a força é mantida paralelamente à linha central do 
casquilho. 
NOTA: Este conjunto pode ser utilizado com uma prensa de oficina, se 
preferível.

Aplicação: Rótulas do braço (NSF e OSF) 
de Mercedes Benz Sprinter.
A unidade pode ser utilizada no veículo  
ou fora deste.
Um conjunto de 5 peças de  
adaptadores composto por: 

1 – Adaptador pequeno de inserção 
2 – Adaptador pequeno de extracção 
3 – Adaptador grande de extracção 
4 – Adaptador grande de inserção 
5 – Adaptador de extracção 

Conjunto de adaptador de extracção e rótulas 

1.  Com o adaptador n.º 1 na posição do 
adaptador n.º 2 e o adaptador n.º 4 na posição 
do adaptador n.º 3, a rótula nova pode ser 
comprimida para o braço conforme ilustrado na 
fig. 3. 

Nota: o adaptador n.º 4 é de extremidade dupla 
para encaixar em ambos os tamanhos do corpo de 
rótula exterior disponíveis.

1.  Desmonte a suspensão dianteira para permitir um acesso adequado à 
rótula dianteira a ser substituída.

2.  Assegure-se de que toda a corrosão solta e sujidade foram removidas da 
zona adjacente na rótula antiga.

3.  Neste ponto poderá ajudar remover o 
fole de borracha da rótula antiga para 
melhorar o acesso e reduzir a hipótese 
de encravar a rótula, consulte a fig 1.

4.  Seleccione um adaptador de extracção 
apropriado, colocando o adaptador 3 
sobre a rótula, este deve encaixar justo 
no anel inferior da rótula. Se o encaixe for muito largo, remova o n.º 3 e 
encaixe o adaptador n.º 5 no adaptador n.º 3 e depois volte a colocar 
este conjunto sobre a rótula. O encaixe deve deslizar de forma justa.

5.  Se for utilizada a Prensa (5689) encaixe o adaptador n.º 2 ao parafuso de 
tracção.

6.  Desenrosque o parafuso de tracção 
e cubra a rosca com massa 
de dissulfureto de molibdénio 
(massa consistente de juntas 
homocinéticas).

7.  Monte o conjunto conforme 
ilustrado na fig. 2.

8.  O binário inicial necessário para mover a rótula será muito alto. Se 
forem sentidas dificuldades em movimentar a rótula, verifique se os 
adaptadores de extracção estão ambos alinhados perpendicularmente e 
se a rótula está justa dentro do adaptador n.º 3.

9. Continue a enroscar para extrair a rótula.

Instruções de utilização: Desmontagem de rótulas:

Inserção de rótulas
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 Fig. 1

 Fig. 3

Snug fit here  Fig. 2




