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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou material, 
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

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.

Instruções

Conjunto de drenagem do óleo
Transmissão 9G-Tronic da Mercedes-Benz
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• Aplicações: modelos E350 BlueTEC a partir de 2013 e CLS a partir de 
2014.

• Para caixas de velocidades 9G-Tronic (725589029000, 725589009000).
• Especialmente desenvolvido para ajudar na mudança total de óleo.
• Desenvolvido para drenagem e abastecimento.
• Utilizar de acordo com as instruções do fabricante.



Componentes

2 3

Ref.ª Fabricante Descrição
A 725 589 00 90 00 Adaptador (bomba de líquido)
B

725 589 02 90 00 
Chave sextavada de 8 mm

C Ferramenta de distribuição

Consultar a Figura 1: a transmissão do tipo 725.0xx pode estar equipada 
com dois tipos de cárter diferentes. O componente A (adaptador – bomba 
de líquido) é utilizado com os tipos de cárter A e B; os componentes B 
e C são utilizados apenas no tipo de cárter B. Consultar nas instruções 
e documentação de assistência técnica do fabricante o procedimento 
correto para a transmissão específica.

Posições da ferramenta de distribuição de líquido (C)

InstruçõesDescrição

O conjunto de ferramentas especiais 7250 é composto por três peças, 
que são utilizadas para drenar e reabastecer o líquido da transmissão 
automática nos Mercedes-Benz Classe E E350 BlueTEC equipados com a 
transmissão de 9 velocidades 9G-Tronic (tipo de transmissão 725.0xx).

Nota: o operador irá necessitar de uma bomba de líquido da transmissão 
adequada com um sistema de medição de líquido e de um equipamento 
de diagnóstico eletrónico da Mercedes-Benz para verificar o nível e 
a temperatura do líquido. Consultar nas instruções e documentação 
de assistência técnica do fabricante o procedimento correto para a 
transmissão específica.

Ferramentas Laser adicionais para ajudar nesta tarefa:
4792 Distribuidor de óleo da transmissão automática, 7 litros
4986 Adaptador de líquido da transmissão automática – Mercedes-Benz
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Posição 1: encaixar e remover o 
componente C.
Posição 2: drenar o líquido (em pequenas 
quantidades).
Posição 3: verificar o nível.
Posição 4: drenar o líquido (fluxo total).


