
está parado com carga sobre as rodas. Só 
entra em acção quando a suspensão atinge a 
extensão total durante o curso de ressalto. 
A utilização de uma mola de quebra de tensão 
não tem efeito no funcionamento normal da 
suspensão; contudo, existe uma desvantagem 
significativa durante a desmontagem e 
montagem da suspensão uma vez que a haste 
do pistão irá retrair para a suspensão quando 
a carga da mola for removida. Isso dificulta a 
instalação de uma nova mola uma vez que a 
suspensão não permanecerá com a extensão 
total.

O kit inclui 2 x Grampos da suspensão com 
porcas e parafusos
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Guarantee

Grampo de expansor de suspensão McPherson 
Concebido para bloquear rápida e facilmente 
uma suspensão McPherson na posição 
completamente expandida antes da remoção 
da mola de suspensão e para a manter na 
posição expandida até a mola da suspensão ser 
substituída. 

É a ferramenta ideal para quando apenas a 
mola da suspensão é substituída.

Para a substituição da suspensão 
recomendamos a utilização do kit de instalação 
de amortecedores Laser 5790

Esta ferramenta é particularmente útil para 
trabalhar com suspensões equipadas com 
molas internas robustas (molas de quebra de 
tensão) que puxam parcialmente o eixo da 
suspensão para a suspensão. 
A mola de quebra de tensão instalada nalguns 
amortecedores (suspensão) assegura que a 
suspensão não é danificada quando “atingir o 
máximo” durante a utilização. 
A mola encontra-se directamente no interior do 
amortecedor e não está activa quando o veículo 

A

B
A



Istruzioni per l’uso

Quando si cambia solo la molla di sospensione:
Installare la staffa alla base dell’albero del puntone attraverso la molla di sospensione. Se 
possibile assicurarsi che la staffa sia sotto qualsiasi gommino di blocco dosso e piedini di 
protezione puntone. Una volta installati, serrare e procedere con la rimozione della molla 
di sospensione. La staffa manterrà il puntone completamente esteso.

Quando si cambia il puntone:
Assicurarsi che il puntone sia completamente esteso prima di installare la staffa di 
bloccaggio 5791. Per fare ciò sarà necessario estrarre l’albero del puntone fuori dal 
puntone fino a che non venga a contatto con la molla di fremo tensione interno. 
Laser 5790 è progettato per questa operazione.

Puntone mostrato, senza molla, completamente esteso.

De afbeelding toont de geheel uitgetrokken veerpoot zonder veer.

Strut shown, without spring, fully extended.




