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Kit de substituição de mancais do braço de reboque traseiro 
da suspensão.
•  Aplicações: Combo Cargo Vauxhall Opel (a partir de 2012), 
  Doblò Cargo Fiat (a partir de 2010).
•  Desenvolvido para utilização no veículo, economizando   

 tempo.
•  Número de mancal da Fiat: 51944158, 51944164, 5190336  

 do fabricante.

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.

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

Ref.ª Descrição
A Conjunto do parafuso de pressão 
B Chapa superior da estrutura de pressão
C 2 barras de apoio da estrutura de pressão (longas)
D 2 barras de apoio da estrutura de pressão (extensões)
E Chapa inferior da estrutura de pressão
F Vaso de pressão (longo)
G Vaso recetor (apenas instalação)
H 4 porcas da estrutura de pressão
I 4 anilhas da estrutura de pressão

Índice Instruções de utilização – inserção

1

1. Fase 1. Transferir a marcação do mancal antigo para o mancal novo. Montar a ferramenta e o mancal conforme 
 apresentado na figura 4 (não utilizar o componente (G) neste ponto).

2. Empurrar o mancal até o corpo principal ficar nivelado com a face exterior do braço e parar.

3. Fase 2. Desapertar o parafuso de pressão e inserir o componente (G) conforme apresentado na figura 5 e, em 
seguida, concluir a instalação do mancal. NOTA: assim que o mancal entrar em contacto com o componente (G), 
PARAR. Força em excesso irá deformar o mancal novo.

NOTA: consultar as instruções do fabricante do veículo para obter os dados específicos do veículo/motor.
Limpar completamente a área à volta do mancal a remover. Mergulhar em agente antiaderente e marcar o 
alinhamento do mancal antigo de forma a garantir que o novo mancal encaixa na posição correta.

Instruções de utilização – extração

NOTA: o corte do vaso de pressão F é necessário para acomodar os suportes de montagem de metal 
descentrados do mancal – posição F em conformidade.

3. Apertar completamente todas as 
porcas  e barras de apoio antes 
de avançar. NÃO utilizar o componente 
(G). Marcar a posição (X) do mancal 
antigo de forma a garantir que o novo 
mancal é inserido na mesma posição. 
Garantir que o parafuso de pressão (A) 
está limpo e bem lubrificado com 
massa lubrificante de bissulfureto 
de molibdénio. Empurrar o mancal 
antigo para fora utilizando uma 
chave ou um roquete. NÃO UTILIZAR 
FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
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Instructions for use: 
NOTE: Refer to vehicle manufacturer’s instructions for vehicle/engine specific data. 
Thoroughly clean the area around the bush to be removed. Soak in release agent and mark 
the alignment of the old bush to ensure the new bush fits back in to the correct position.

Extraction:
1. Extraction and insertion must be done in the direction shown in figure 1. 

NOTE: the cutaway in press cup F is required to accommodate the off centre metal
mounting brackets of the bush – position F accordingly. 

2. Assemble components A, B, C, D, E, F, H & I as shown in figure 3. The force screw is 
designed to screw in hex drive first (Figure 2).  

3. Tighten all nuts and support bars fully before proceeding. DO NOT use component (G). 
Mark the position (X) of the old bush to ensure that the new bush is inserted in the same 
position. Ensure that the force screw (A) is clean and well lubricated with Molybdenum
Disulphide grease. Push the old bush out using a spanner or ratchet. DO NOT USE AIR 
TOOLS

2. Montar os componentes A, B, C, D, E, F, 
H e I conforme apresentado na figura 
3. O parafuso de pressão foi concebido 
para se aparafusar a chave sextavada em 
primeiro lugar (figura 2).

1. A extração e a inserção 
devem ser efetuadas na 
direção apresentada na figura 1.




