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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

Ferramenta de inserção de 
conectores de tubos

www.lasertools.co.uk

• Uma ferramenta de pressão manual de design inovador, combinada com adaptadores 
especificamente maquinados para fixar o tubo de combustível relevante e instalar o 
conector no tubo.

• Desenvolvida para facilitar a instalação dos conectores de tubos de combustível de 
plástico rígido fornecidos no kit de tubo e conector Connect 37011.

• Aplicações em tubos de vácuo e combustível/ar equipados com conectores de encaixe. 
Adequada para utilização dentro do veículo.

• Tamanhos de conectores de encaixe abrangidos: 6,30 mm, 7,89 mm, 9,49 mm, 9,89 mm, 
11,80 mm.

• Desenvolvida no Reino Unido.

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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6933 – Ferramenta de inserção de conectores de tubos
A 6933 foi desenvolvida para permitir a substituição ou reparação de conectores e tubos de 
plástico rígido com os tamanhos normalmente encontrados em veículos modernos. A 6933 
permite ao técnico efetuar uma reparação eficaz e profissional, preservando o produto do 
fabricante. 
A 6933 é uma ferramenta de pressão manual de design inovador, combinada com adaptadores 
especificamente maquinados para fixar o tubo de combustível relevante e instalar o conector 
no tubo.
O método tradicionalmente utilizado nas oficinas de manutenção/reparação para instalar este 
tipo de conector em tubos de plástico rígido é amolecendo e expandindo o tubo com água 
quente, cabendo depois ao técnico puxar o conector à mão pelo tubo acima. Esta tarefa pode 
ser difícil e o resultado nem sempre é perfeito ou até utilizável.
A utilização da ferramenta 6933 cria sempre o encaixe perfeito, de forma simples e rápida, 
garantindo que não se desperdiçam peças nem é necessário repetir o trabalho.
**A 6933 é recomendada pela Laser Tools para o kit de tubo e conector Connect 37011.
• Aplicações em tubos de vácuo e combustível/ar equipados com conectores de encaixe. 
• Tamanhos de conectores de encaixe abrangidos: 6,30 mm, 7,89 mm, 9,49 mm, 9,89 mm, 

11,80 mm.
• Lubrificar sempre o conector com vaselina ou semelhante para ajudar na montagem.
• Adequada para utilização dentro do veículo.
• Design registado na UE.

• Consultar na Figura 1 exemplos de utilização de um conector de encaixe e tubo de plástico.

Sistema servo de vácuo Ligações do filtro
de combustível

Sistemas de 
controlo EVAP

Exemplos de utilização

TUBOS DE PLÁSTICO RÍGIDO

Figura 1

2

Nota: X = VASELINA

Recomendada para utilização com a peça consumível 37011 da 
Connect –  
Kit sortido de conectores de tubo e combustível
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As instruções que se seguem são apenas para orientação. 
Consultar os dados do fabricante, como os dados dos 
fabricantes dos veículos, ou a Autodata.
A utilização desta ferramenta de montagem do conector é 
da exclusiva responsabilidade do utilizador e The Tool 
Connection Ltd não poderá ser responsabilizada por 
quaisquer danos causados, sejam de que 
natureza forem.

Componentes

Descrição Tamanho do tubo Ref.ª

11,2 mm, adaptador de inserção fêmea reto DI de 10 mm, plástico F

9,89 mm, adaptador de inserção fêmea reto DI de 8 mm, plástico E

9,49 mm, adaptador de inserção fêmea reto DI de 8 mm, plástico D

7,89 mm, adaptador de inserção fêmea reto DI de 8 mm, plástico
C

6,30 mm, adaptador de inserção fêmea reto DI de 6 mm, plástico

6,30 mm, adaptador de inserção macho reto DI de 6 mm, plástico

I
7,89 mm, adaptador de inserção macho reto DI de 8 mm, plástico

8 mm, adaptador de inserção de plástico para borracha, reto DI de 6 mm, plástico 

8,3 mm, adaptador de inserção de plástico para borracha, reto DI de 8 mm, plástico 

9,49 mm, adaptador de inserção macho reto (orifício de diâm. grande) DI de 8 mm, plástico  

J9,89 mm, adaptador de inserção macho reto (orifício de diâm. pequeno) DI de 8 mm, plástico  

11,8 mm, adaptador de inserção macho reto (orifício de diâm. pequeno) DI de 10 mm, plástico

6,3 mm, adaptador de inserção fêmea com ângulo de 90° DI de 6 mm, plástico

G
7,89 mm, adaptador de inserção fêmea com ângulo de 90° DI de 8 mm, plástico

9,49 mm, adaptador de inserção fêmea com ângulo de 90° DI de 8 mm, plástico

9,89 mm, adaptador de inserção fêmea com ângulo de 90° DI de 8 mm, plástico

11,8 mm, adaptador de inserção fêmea com ângulo de 90° DI de 10 mm, plástico H

Ferramentas de montagem

Braçadeira do tubo + parafusos DI de 6, 8, 10 mm A

Chave sextavada de 5 mm Braçadeira de aperto B

Ferramenta de pressão TODOS K

Montagem do conector reto (FÊMEA):

Montagem do conector de 90° (FÊMEA):

Montagem dos conectores retos (MACHO):

Vaselina

Vaselina

Vaselina

Verificar o alinhamento

Verificar o alinhamento

Verificar o alinhamento
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Alívio da ferramenta

Gatilho
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Instruções de utilização da ferramenta de pressão
• Exercer pressão e empurrar o eixo da ferramenta de pressão para a frente: puxar a 

alavanca do gatilho para trás. 
• Aliviar a pressão ou puxar o eixo da ferramenta de pressão para trás: empurrar a alavanca 

de libertação e puxar cuidadosamente o eixo da ferramenta de pressão para trás. 
NB: garantir que se solta totalmente o gatilho ao tentar puxar o 
eixo de pressão para trás.

ID Connect Tamanho e descrição do conector Tipo e tamanho do tubo Ref.ª

37216 11,2 mm, fêmea reto DI de 10 mm, plástico F

37214 9,89 mm, fêmea reto DI de 8 mm, plástico E

37215 9,49 mm, fêmea reto DI de 8 mm, plástico D

37213 7,89 mm, fêmea reto DI de 8 mm, plástico
C

37212 6,30 mm, fêmea reto DI de 6 mm, plástico

37200 6,30 mm, macho reto DI de 6 mm, plástico

I
37201 7,89 mm, macho reto DI de 8 mm, plástico

37205 8 mm, reto, plástico para borracha
DI de 6 mm, plástico para borracha com 
DI de 7,5 mm

37206 8,3 mm, reto, plástico para borracha
DI de 8 mm, plástico para borracha com 
DI de 7,5 mm

37202 9,49 mm, macho reto DI de 8 mm, plástico  

J37203 9,89 mm, macho reto DI de 8 mm, plástico  

37204 11,8 mm, macho reto DI de 10 mm, plástico

37207 6,3 mm, fêmea com ângulo de 90° DI de 6 mm, plástico

G
37211 7,89 mm, fêmea com ângulo de 90° DI de 8 mm, plástico

37208 9,49 mm, fêmea com ângulo de 90° DI de 8 mm, plástico

37209 9,89 mm, fêmea com ângulo de 90° DI de 8 mm, plástico

37210 11,8 mm, fêmea com ângulo de 90° DI de 10 mm, plástico H

Referência cruzada de conector para adaptador

Preparação
• Selecionar o conector e o tubo apropriados para unir.
 Se o conector se destinar a ligação a um conector existente no veículo, verificar sempre o 

encaixe do conector antes de cortar e moldar o tubo.
• Lubrificar a extremidade roscada do conector com vaselina ou semelhante, evitando aplicar 

lubrificante na parte exterior do tubo que a ferramenta irá fixar.

Instruções de utilização
Instalar o tubo no bloco de aperto:
• Desapertar ambos os parafusos de fixação utilizando a chave sextavada de 5 mm fornecida 

(B).

• Inserir o tubo na respetiva braçadeira (A). 

• Definir a profundidade de saliência do tubo para que corresponda ao comprimento da 
secção roscada do conector conforme indicado pelo X abaixo (aprox. 25 mm). Apertar os 
parafusos da placa de aperto até as braçadeiras fecharem totalmente.

• Montar a ferramenta conforme apresentado abaixo segundo o tipo de conector.

 IMPORTANTE: garantir o alinhamento correto do tubo, do conector e da ferramenta de 
pressão. A base da ferramenta de pressão (K) deverá assentar nos entalhes do bloco (A) ao 
lado do orifício no qual o tubo está fixo conforme apresentado.

• Puxar cuidadosamente o gatilho na ferramenta para que a extremidade do conector comece 
a entrar no tubo.

• Verificar novamente o alinhamento e a lubrificação e, em seguida, utilizar o gatilho a fim de 
empurrar cuidadosamente o conector para dentro do tubo.

NB: não tentar empurrar o conector através do bloco de aperto.


