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Kit de ferramentas do amortecedor

Descrição:

Desenvolvido para permitir a desmontagem dos apoios superiores 
utilizados nos amortecedores mais comuns.

Conteúdo do kit:

• 7 chaves compridas com o tamanho adequado para as porcas 
superiores dos amortecedores mais comuns, incluindo: 16mm, 
17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm x 75mm de 
comprimento.

• 1 chave sextavada de roquete de 21mm.

• 4 rebites sextavados de 1/2"D, incluindo: 5mm, 6mm, 7mm, 
8mm, utilizados para fixar o eixo do amortecedor.

• 2 trépanos, incluindo: 5mm x 8mm e 6mm x 8mm 1/2"D, 
utilizados para fixar o eixo do amortecedor.

Exemplos de utilização:

• Sextavados de 5mm para BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 
Series, X1 2015.

• Sextavados de 6mm e 8mm utilizados em Mercedes-Benz com 
chave de 19mm.

• Sextavados de 8mm para BMW combinados com a chave 
apropriada.

• 7mm para GM/Opel combinados com a chave apropriada.

• Trépano combinado com chave de 17mm utilizada em modelos 
da Volkswagen e Audi.

As aplicações são apenas para orientação.
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Instruções

Rebite 
sextavado 
ou trépano 
combinado 
com cabo em T 
deslizante

Chave com
roquete

AVISO: UTILIZE SEMPRE UM COMPRESSOR DE MOLAS 
APROPRIADO ANTES DE REMOVER AS FIXAÇÕES 
SUPERIORES.
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Distribuído por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR – Reino Unido
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

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
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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.


