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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

5 018341 072988

Ferramenta da rótula inferior 
dianteira - Land Rover

www.lasertools.co.uk

Este kit foi especificamente desenvolvido para remover e instalar as rótulas 
inferiores do Land Rover Discovery série 3–4 e Range Rover Sport. O kit permite 
substituir e instalar a rótula inferior sem remover o conjunto do triângulo inferior.

• Equivalente à ferramenta do fabricante 204-531.

• Para utilização no veículo. 

• Lubrificar sempre o parafuso de pressão com massa lubrificante de 
bissulfureto de molibdénio. 

• Parafuso de pressão de substituição disponível – N.º de peça 1682.

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.

7298_Instructions_PT



2 3

Componentes

Ref.ª Fabricante Descrição
A  Extrator da rótula
B  Extensões da barra de apoio
C

204-531

Vaso grande
D Mandril de pressão da rótula
E Vaso de posicionamento
F Cabeçote grande 
G Cabeçote pequeno 
H Parafuso de pressão (substituição 1682)

Aplicações

Marca Modelo Ano

Land Rover
Discovery 3–4 2004–2017
Range Rover Sport 2005–2013

• Utilizar sempre equipamento de segurança e proteção individual.
• Usar proteção ocular e luvas de proteção ao manusear estas ferramentas.
• A utilização indevida de ferramentas não é segura e pode causar danos nos componentes.
• Retirar de serviço quaisquer ferramentas danificadas. 
• Guardar em local seco quando não estiverem a ser utilizadas.

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 deste kit é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. não poderá ser responsabilizada por 
quaisquer danos causados, sejam de que natureza forem.

Avisos de segurança – ler com atenção

• Com o veículo elevado e a suspensão completamente descaída, remover as rodas. (Certificar-se de que o 
veículo está devidamente apoiado.)

• Remover a porca do cubo do eixo da direção.
• Desligar e separar a rótula inferior.
• Afastar o cubo e apoiar com uma correia adequada ligada ao chassis.
• Nota: é necessário manter o parafuso de pressão roscado limpo e lubrificado com massa lubrificante de 

bissulfureto de molibdénio. Se a estrutura e o parafuso de pressão não estiverem devidamente lubrificados, 
podem ocorrer danos que irão afetar a garantia do produto.

Preparação

Remoção da rótula
• Remover o anel de retenção da rótula inferior 

(Fig. 1). 
• Lubrificar o parafuso de pressão em toda a 

extensão da rosca com a massa lubrificante de 
bissulfureto de molibdénio fornecida.

• Montar a estrutura (A) utilizando as barras de 
apoio de extensão (B). Apertar completamente 
todas as fixações da estrutura.

• Colocar a estrutura montada sobre o braço 
e instalar o vaso C e o mandril de pressão D 
conforme apresentado na Fig. 2.

• Apertar o parafuso de pressão à mão e 
verificar o alinhamento.

• Continuar a apertar o parafuso de pressão 
utilizando apenas ferramentas manuais para 
empurrar a rótula para fora.

 NOTA: a rótula será empurrada para fora do 
braço no sentido descendente.

Instalação da rótula
• Verificar se o parafuso de pressão não tem 

sujidade e se está lubrificado com massa 
lubrificante de bissulfureto de molibdénio 
limpa.

• Medir o diâmetro da rótula nova e encaixar o 
adaptador com o tamanho apropriado (F) ou 
(G) no vaso grande conforme apresentado na 
Fig. 3. 

• Empurrar a rótula nova à mão pela abertura 
do braço inferior e colocar o vaso de 
posicionamento (E) em cima do braço inferior 
conforme apresentado na Fig. 3.

• Encaixar a estrutura em torno do braço inferior 
e instalar o vaso grande. Apertar o conjunto à 
mão.

• Verificar o alinhamento da estrutura e dos 
vasos de instalação. 

• Com o fuso roscado lubrificado, apertar o 
parafuso de pressão para instalar a rótula.

• Encaixar o anel da rótula nova.

Instruções
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