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Instruções



Introdução

Desenvolvido para remover rápida e facilmente os mancais instalados nas 
subestruturas dianteiras dos veículos Vivaro, Trafic e Primastar. 

Devido a uma combinação da construção da subestrutura e do tipo de mancal 
utilizado, o anel exterior elevado do mancal deve primeiro ser cortado de forma 
nivelada relativamente à subestrutura para permitir que o mancal seja extraído 
sem a danificar. A parte restante do mancal pode ser extraída depois de cortar o 
anel exterior.

A possibilidade de execução desta tarefa no veículo poupa bastante tempo 
comparativamente à utilização mais convencional de uma prensa de oficina, que 
exige a remoção total da subestrutura.

O kit inclui um cortador de orifícios, que foi equipado com um eixo especial de 
centralização em latão e um mancal guia para permitir a preparação do mancal 
para extração. Os componentes necessários para a extração final do mancal 
também estão incluídos no kit.
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Esquema do plano

Ref.ª Descrição
A Mandril
B Cortador (54 mm)
C Mancal guia em latão
D Eixo guia de centralização de 1/4"
E Parafuso de pressão M16
F Conjunto porca e rolamento M16
G Porca M16 (lisa)
H Vaso de suporte de extração
I Vaso de inserção
J Vaso de extração cónico
K Vaso de suporte de inserção
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Aplicações
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Marca Modelo Ano
Renault Trafic 2001 – 2013
Nissan Primastar Van
Vauxhall Vivaro

Peças sobressalentes disponíveis

O cortador, o parafuso de pressão e o conjunto porca/rolamento são 
considerados consumíveis.

As peças sobressalentes estão disponíveis separadamente:
Cortador – N.º de peça 6052
Parafuso de pressão – N.º de peça 2317
Conjunto porca e rolamento – N.º de peça 1810



Fig. 2

Fig. 1

• Montar o veículo num elevador, com as rodas livres.

• Aconselha-se cortar o mancal com a subestrutura encostada ao chassis para 
ajudar a manter o alinhamento do centro do mancal.

• Remover o parafuso de fixação do mancal.

• Aconselha-se pulverizar quaisquer parafusos de montagem com óleo 
penetrante antes da desmontagem.

• Limpar a área em torno do mancal com uma escova de arame para eliminar a 
poeira.

• Certificar-se de que se usam óculos de proteção, luvas, macacão e botas de 
proteção durante a operação de corte.

AVISO: Utilizar uma broca pneumática ou elétrica apropriada. Não utilizar 
um berbequim elétrico ou manual. Não utilizar o bloqueio do gatilho.

Se o centro do mancal usado se tiver soltado devido a desgaste, será 
necessário o máximo cuidado ao iniciar o corte para garantir que o 
cortador não oscila nem se desvia de forma descontrolada.

• Montar o mandril (A), o cortador 
(B) e o eixo guia (D) conforme 
apresentado nas Fig. 1 e 2.

• Desapertar o parafuso (X) e 
inserir o componente D.

• Apertar o parafuso (X) para 
prender o componente D.

• Instalar o cortador (B) puxando 
o anel do mandril para trás para 
que os 2 pinos fiquem retraídos 
e, em seguida, enroscar o 
cortador no mandril até assentar 
no fundo.

• Soltar os pinos e rodar 
lentamente o cortador no sentido 
contrário ao dos ponteiros do 
relógio até os pinos encaixarem 
no lugar. Consultar a Fig. 2.

Preparação
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Instruções de utilização – cortar o mancal

www.lasertools.co.uk

• Montar o conjunto do mandril numa broca adequada.

• Inserir o mancal guia em latão (C) no mancal.

• Colocar uma pequena quantidade de massa lubrificante na guia central, inserir 
o conjunto mandril/guia central no mancal, conforme apresentado na Fig. 3, e 
começar a cortar.

• Para obter os melhores resultados e evitar desgaste excessivo no cortador, 
parar com frequência para verificar a profundidade do corte e deixar o 
cortador arrefecer.

Nota: deverá ter-se cuidado ao cortar a borracha exterior do mancal, pois 
pode ocorrer projeção.

• Depois de o cortador cortar o anel exterior do mancal, parar e remover o 
cortador e a broca. 

• O mancal pode agora ser removido utilizando o kit de extração de mancais.

• A Fig. 4 mostra o antes e o depois do corte.

Fig. 3

Fig. 4

Antes


Depois




Preparação para extração do mancal
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IMPORTANTE: certificar-se de que o parafuso de pressão está bem 
lubrificado com massa lubrificante de dissulfureto de molibdénio.
A aplicação de um binário que exceda os 80 Nm resultará em danos. 
Por este motivo, o parafuso de pressão e o conjunto porca/rolamento são 
considerados consumíveis.
• Depois de preparar o mancal para extração com o cortador fornecido, remover 

a subestrutura até aos parafusos de montagem verticais do chassis. Consultar 
a Fig. 5 (imagem apresentada com o motor removido apenas para maior 
clareza).

• Baixar a traseira da subestrutura, afastando-a do chassis principal para deixar 
espaço para os componentes G e J.

• Em alguns casos, poderá ser necessário separar a coluna da direção para 
permitir que a parte lateral da coluna da subestrutura descaia, o que se 
consegue facilmente a partir do interior do veículo. 

• Centrar sempre a coluna e a barra transversal primeiro.

Fig. 5

Remover esta fixação 
nos dois lados

Instruções de utilização – extração
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• Assegurar a remoção do anel exterior do mancal conforme apresentado na 
Fig. 4 (depois) para garantir o encaixe perfeito do vaso de suporte de extração 
no suporte interno do mancal da subestrutura.

AVISO: Se o processo acima não for corretamente efetuado, não será 
possível utilizar a ferramenta do mancal.
• Montar a ferramenta conforme apresentado na Fig. 6 de forma que o mancal 

usado deslize para fora da subestrutura, na direção descendente, contra o 
componente H.

• Garantir que os componentes J e H permanecem alinhados e que J é atraído 
para a subestrutura.

IMPORTANTE: certificar-se de que todos os componentes permanecem 
direitos e alinhados, caso contrário, poderão ocorrer danos.
Nunca exceder o binário máximo de 80 Nm.

Fig. 6



Instruções de utilização – inserção
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• Para a inserção, encaixar a ferramenta conforme apresentado na Fig. 7.

• Puxar o novo mancal na vertical contra a subestrutura, certificando-se de que 
o anel exterior do mancal entra em contacto com a mesma.

Fig. 7
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Garantia

Precauções de segurança — ler com atenção

Este artigo contém elementos consumíveis que NÃO 
estão cobertos pela garantia da Tool Connection. Para 
peças sobressalentes, contactar o nosso departamento 
de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 818186

SEMPRE:

• Verificar se o parafuso de pressão e o conjunto porca/rolamento estão 
devidamente lubrificados com massa lubrificante de dissulfureto de molibdénio.

• Garantir que o mancal guia de latão, o tubo e o cortador estão corretamente 
instalados antes da utilização.

• Não aplicar um binário que exceda os 80 Nm, caso contrário, poderão ocorrer 
danos.

• Certificar-se de que todos os componentes permanecem direitos e alinhados, 
caso contrário, poderão ocorrer danos.

• Não trabalhar sobre ou sob um veículo suportado apenas por um macaco. 
Se o veículo for elevado com um macaco, deve ser devidamente apoiado por 
suportes de eixo de segurança.

• Eliminar toda a ferrugem, fuligem, etc. e aplicar óleo penetrante.

• Permitir que o óleo seja absorvido durante algum tempo antes de proceder à 
remoção.

• Inspecionar a ferramenta quanto a peças gastas e partidas antes da utilização.

• Usar o equipamento de segurança apropriado.

• Proceder sempre com precaução e de acordo com o senso comum.

As informações fornecidas nesta brochura servem apenas para referência. The 
Tool Connection Ltd recomenda a utilização dos dados do fabricante ou Autodata 
nos casos relevantes.

Não se aceita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados pela 
utilização deste kit.

Estas ferramentas são específicas do veículo para o qual foram concebidas 
e não deverão ser utilizadas em qualquer outro veículo. 

Seguir as instruções fornecidas.

O parafuso de pressão, o conjunto porca/rolamento e o cortador são 
considerados consumíveis.




