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

Garantia

• O fluido de travões é inflamável – manter afastado de fontes de ignição,
especialmente superfícies quentes, como tubos ou coletores de escape.

• Danos na pintura provocados pelo fluido de travões – lavar os derrames
com água limpa e secá-los imediatamente.

• Usar proteção para os olhos e manter o mínimo contacto com a pele.
• Se o fluido de travões entrar em contacto com os olhos, lavá-los

imediatamente com água limpa e procurar assistência médica.
• Em caso de ingestão, procurar imediatamente assistência médica.
• Eliminar os resíduos de fluido de travões de forma responsável e de

acordo com os regulamentos das autoridades locais.

Avisos de segurança – ler com atenção
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N.º de peça: 6285

Kit de purgador de travões a 
vácuo

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e 
cuidadosa para a finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer 
responsabilidade pela utilização incorreta dos seus produtos, pelo que não pode 
ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, materiais ou de equipamento 
ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua utilização incorreta 
anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, 
foram concebidas para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma 
determinada ferramenta e, embora se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos 
dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem consultar primeiro a documentação 
técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou sem recorrer a uma 
autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos 
reservamos o direito de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. 
Cabe ao utilizador a responsabilidade de garantir a adequação das ferramentas e 
das informações antes da respetiva utilização.
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Introdução

Um purgador de travões pneumático leve e fácil de transportar com corte 
automático do depósito de extração.

• Requer apenas uma pessoa para a operação de purga dos travões
• Mangueira de silicone de 1 metro com adaptador de bico de purga 

universal em borracha
• Depósito de extração de 2 litros
• Recipiente de reabastecimento de 1 litro
• Corte automático quando o depósito de extração está cheio
• Pressão útil (fornecimento de ar comprimido de oficina): 40–170 psi
• Entrada de ar: 1/4"

O purgador de fluido de travões a vácuo Laser é acionado por vácuo e 
funciona com ar comprimido de oficina normal através de um adaptador 
PCL padrão de 1/4".  A unidade inclui um extrator de líquidos a vácuo, uma 
mangueira de purga com adaptador de bico de travões e um recipiente de 
reabastecimento automático.

Recipiente de reabastecimento automático:
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Componentes

Instruções

Ref.ª Descrição

A Pega para ATIVAR/DESATIVAR 
o fluxo de ar

B Fecho de segurança da pega do 
fluxo de ar

C Entrada de ar

D Batente do depósito de extração

E Mangueira de silicone de 1 
metro

F Adaptador de bico de travões 
universal

Consultar a documentação do fabricante ou o manual de oficina para 
determinar o método e a sequência de purga corretos dos travões.
1. Certificar-se de que os bicos de travões estão limpos e verificar se não 

estão presos.
Consultar a Figura 2:
2. Ligar o tubo de purga e o adaptador (F) ao bico do travão a purgar.
3. Ligar a linha de ar à entrada de ar (C).
4. Abrir a válvula de corte em latão no recipiente de reabastecimento 

(Figura 1).  
5. Abrir o bico de purga.
6. Pressionar a pega do fluxo de ar (A) e prendê-la com o fecho (B) se 

necessário.
7. O fluido deverá ser então recolhido para o depósito de extração do 

purgador.
8. Prestar atenção ao nível de fluido no recipiente de reabastecimento. 

Se for necessário adicionar mais fluido de travões para terminar 
a operação de purga, fechar a válvula de corte em latão antes de 
reabastecer o recipiente.

9. Quando tiver terminado, puxar o batente do depósito de extração (D) 
para fora, esvaziar o fluido de travões usado e eliminar de acordo com 
as diretrizes das autoridades locais.

10. Limpar cuidadosamente o depósito de extração e o recipiente de 
reabastecimento e armazenar em local limpo e seco.

1. Encher o recipiente de 
reabastecimento com a 
quantidade necessária de 
fluido (máximo de 1 litro).

2. Consultar a Figura 1: 
garantir que a válvula 
de corte em latão (1) 
se encontra na posição 
horizontal (fechada).

3. Inverter o recipiente de 
reabastecimento e, em 
seguida, prender (2) no 
reservatório do cilindro 
mestre do travão ou da 
embraiagem.
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