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Ferramenta de remoção/instalação 
de injetores de combustível
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• A Laser 7084 é uma ferramenta especial desenvolvida para remover 
injetores (presos) e instalar injetores em modelos BMW de 4,4 litros a 
gasolina com os códigos de motor N63 e S63. 

• A Laser 7084 é equivalente à chapa adaptadora do fabricante (2 249 
115) e às unidades roscadas de extração/inserção do fabricante a 
partir da ref.ª 13 0 320. 
A Laser 7084 combina estes componentes numa só ferramenta.

www.lasertools.co.uk

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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Precauções

7084 Ferramenta de remoção/instalação de injetores de combustível
Após a remoção do injetor, é possível voltar a colocar o vedante utilizando a 
Laser 7085.

• Consultar as diretrizes e recomendações do fabricante.
• Desligar o terminal negativo da bateria (as bombas de combustível elétricas 

ligam-se automaticamente ao abrir a porta).
• Não trabalhar no sistema de combustível se a temperatura do líquido de 

refrigeração do motor for superior a 40 °C.
• Os injetores podem ser puxados para fora com uma força máxima de tração 

de 2000 N e rodados a um movimento máximo de torção de 6 Nm. Se estes 
valores forem excedidos, o injetor ficará danificado e deverá ser substituído.

• Ao efetuar nova montagem, é essencial cumprir as sequências de 
aparafusamento e os binários de aperto especificados pelo fabricante. 
Consultar a documentação de reparação do fabricante.

• Trabalhar em condições de limpeza absoluta ao efetuar reparações num 
sistema de combustível de alta pressão.

• Não permitir a entrada de partículas de sujidade ou outra contaminação no 
sistema.

• Remover todos os vestígios de sujidade ou contaminação antes de remover 
as linhas de combustível ou outros componentes; limpar os eixos do injetor.

• Utilizar apenas panos que não larguem pelos (risco de contaminação).
• Vedar todas as aberturas do sistema de combustível com tampões ou 

tampas de proteção.
• Garantir que não é pulverizado combustível para as bobinas da ignição; a 

resistência do material de silicone é afetada pelo contacto com combustível, 
o que pode originar a falha de uma bobina da ignição.

• Antes de reinstalar as bobinas da ignição, aplicar ar comprimido nas 
aberturas das velas de ignição e garantir que ficam totalmente limpas.

Uma vez que as diferentes configurações de motor têm métodos de acesso e 
desconexão, linhas de combustível e ligações elétricas distintos, entre outros, 
estas instruções são apenas uma orientação. Consultar a documentação de 
reparação do fabricante antes de remover os injetores.

9. Instalar a braçadeira de fixação (B) com a curvatura conforme apresentado 
na Figura 7.

Fig. 8

A B

10. Consultar a Figura 8: instalar a braçadeira de fixação B nos injetores. Apertar 
apenas manualmente o parafuso de fixação A algumas roscas.

11. Consultar a documentação de reparação do fabricante relativamente ao 
procedimento e aos valores de binário de aperto específicos do modelo para 
a instalação das linhas de combustível nos injetores e na bomba de alta 
pressão.

12. Por fim, seguir a documentação de reparação do fabricante relativamente ao 
procedimento da sequência de binário de aperto final para a braçadeira de 
fixação (B), as porcas do injetor e a porca da bomba de alta pressão.

Consultar a documentação de reparação do fabricante relativamente à 
montagem final dos componentes removidos acima e à ligação ao sistema de 
diagnóstico para efetuar o procedimento de compensação da quantidade de 
injetores.
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Remoção do injetor
Uma vez que as diferentes configurações de motor têm métodos de acesso e 
desconexão, linhas de combustível e ligações elétricas distintos, entre outros, 
estas instruções são apenas uma orientação. Consultar a documentação de 
reparação do fabricante antes de remover os injetores. 

Desligar a bateria (remover o terminal negativo). Remover a(s) tampa(s) do 
motor, as bobinas da ignição, os conectores das ligações elétricas nos injetores, 
os fios de terra (massa), etc. Consultar as instruções do fabricante específicas 
do modelo para remover as linhas de combustível do injetor. Remover a 
conduta dos lados esquerdo e direito.

Fig. 1

A B

1. Consultar a Figura 1: desapertar primeiro o parafuso de fixação A.
2. Remover a braçadeira de fixação B.
3. Remover os injetores puxando para cima e para fora da cabeça de cilindros.
4. Se for removido mais do que um injetor, marcá-los para que possam ser 

reinstalados na respetiva localização original.

Procedimento de remoção de um ou mais injetores presos:

Fig. 2

5. Consultar a Figura 6: definir a chave dinamométrica para uma rotação de 
2 Nm no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

6. Com a chave dinamométrica F, utilizar um acessório de chave pé de galo de 
24 mm (G) na cabeça sextavada da rosca de extração D.

7. Rodar a chave dinamométrica no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio até atingir o valor de 2 Nm.

8. Em seguida, remover a ferramenta Laser 7084.

Fig. 7

B

1. Inserir os injetores nos respetivos orifícios.
2. Consultar a Figura 5: instalar a ferramenta Laser 7084 (A) sobre o par 

de injetores. Fixar com os parafusos B e C (inicialmente, apertar apenas 
algumas roscas).

3. Apertar as roscas de extração D (rosca do lado esquerdo) até ser possível 
apertar as mangas do injetor E no cimo dos injetores. Apertar as mangas do 
injetor E nos injetores.

4. Apertar os parafusos de fixação da ferramenta B e C – consultar a 
documentação de reparação do fabricante relativamente ao binário de 
aperto específico do modelo para estes parafusos.

Fig. 6
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1. Utilizar a ferramenta Laser 7084 para remover os injetores presos.
2. Consultar a Figura 2: lubrificar ligeiramente as duas roscas de extração na 

ferramenta.
3. NOTA: a rosca de extração é uma rosca do lado esquerdo.

Fig. 3
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4. Consultar a Figura 3: instalar a ferramenta Laser 7084 (A) sobre o par 
de injetores. Fixar com os parafusos A e C (inicialmente, apertar apenas 
algumas roscas).

5. Apertar as roscas de extração D (rosca do lado esquerdo) até ser possível 
apertar as mangas do injetor E no cimo dos injetores. Apertar as mangas do 
injetor E nos injetores.

6. Apertar os parafusos de fixação da ferramenta A e C – consultar a 
documentação de reparação do fabricante relativamente ao binário de 
aperto específico do modelo para estes parafusos.

Fig. 4
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7. Consultar a Figura 4: definir a chave dinamométrica F para uma rotação de 
5 Nm no sentido dos ponteiros do relógio.

8. Com a chave dinamométrica, utilizar um acessório de chave pé de galo de 
24 mm (G) na cabeça sextavada da rosca de extração (D).

9. NOTA: o valor de binário é essencial – se a chave dinamométrica emitir um 
clique quando o injetor estiver a ser puxado, o injetor deve ser substituído.

Instalação do injetor:
NOTA: consultar a documentação de reparação do fabricante relativamente 
aos procedimentos de instalação do injetor reutilizando injetores existentes ou 
instalando novos injetores.

Fig. 5
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10. Rodar a chave dinamométrica no sentido dos ponteiros do relógio até o 
injetor sair.

11. Se se pretender reutilizar o injetor, colocar tampas protetoras na ponta do 
injetor e na ligação superior da linha do combustível.




