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montagem  
e desmontagem  
de pulverizadores  
de reposição 

para injetores PD Bosch Gen II



Todo o trabalho relativamente ao tem-
po de instalação (montagem, desmon-
tagem do pulverizador) é realizado 
na prensa apropriada, dependendo 
do fabricante.

Para apertar / desaparafusar o parafuso 
da fixação do pulverizador, as porcas do 
pulverizador usamos uma chave dina-
mométrica e/ou um disco angular

Ao apertar a porca da bomba-injetora, 
os parâmetros fornecidos pelo fabri-
cante do sistema de injeção devem ser 
rigorosamente observados.
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desmontagem

Use um separador de fixação 
adequado e coloca-lo na pega 
de fixação.

2

1
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Pegue a extremidade 
apropriada da pega de fixação 
do pulverizador e monte-la na 
estação
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A extremidade da pega de co-
locação do pulverizador deve 
ser baseada abaixo a parte 
esférica do pulverizador (ver 
figura abaixo).

Se o contato acontecer na par-
te mais alta,  risco de perda de 
concentricidade entre a pon-
ta e o pulverizador aumenta 
acentuadamente, o que pode 
levar a danos do injetor.
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A foto mostra a con-
sequência da utilização 

duma extremidade inadequ-
ada, na qual a superfície de 
contato está localizada num 
pulverizador esférico. Neste 
caso, a utilização duma força 
relativamente pequena causa 
deformação permanente.
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Aperte o parafuso superior 
da pega da fixação do pulve-
rizador até que se aperte com 
a parte frontal do pulveriza-
dor.

Aperte o parafuso com torque 
de 30 Nm com uma tampa 
30 mm e uma chave dina-
mométrica.
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Desenrosque a porca do 
pulverizador com um adapta-
dor canelado com a chave di-
namométrica com uma tampa 
de 24 mm.

desmontagem



Desenrosque o parafuso da 
pega da fixação do pulveriza-
dor e retire–lo para uma po-
sição que permita que a porca 
seja removida.
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Puxe a porca e então o corpo 
do pulverizador com a agul-
ha.

NOTA:

Ao desmontar, tenha cuidado 
para não perder os elemen-
tos componentes do injetor 
localizado sob o pulverizador.

desmontagem



instalação

Inserir pulverizador na par-
te frontal da bomba-injeto-
ra, colocando a sua posição 
de acordo com os pinos de 
suporte.
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Pré-aperte a porca da bom-
ba-injetora sem a chave dina-
mométrica.

O parafuso da pega de fixação 
do pulverizador aperte com um 
torque de 30 Nm.



Pré-aperte a porca por meio 
de um adaptador canelado 
com  uma chave dinamométri-
ca com tampa de 24 mm e um 
torque do valor recomenda-
do pelo fabricante do siste-
ma de injeção e desenrosque 
ao afrouxamento completo 
da rosca.
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Aperte a porca indiretamen-
te com o torque do valor re-
comendado pelo fabricante 
do sistema de injeção para 
a colocação da rosca.

instalação

5 Aperte a porca com o torque 
final do valor recomendado 
pelo fabricante do sistema 
de injeção.



definição
da pressão 
de abertura

Desenrosque o corpo da 
bomba-injetora com a tampa 
de 29 mm e puxe a pilha junto 
com os separadores e o pulve-
rizador da bomba-injetora.
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Coloque o separador de fi-
xação apropriado na pega do 
suporte.

Coloque o kit destacado no 
adaptador e monte-o na es-
tação.

Pré-aperte a porca sem 
a chave dinamométrica.

Aperte o parafuso da pega de 
fixação do pulverizador com 
uma tampa de 30 mm com 
um torque de 30 Nm.

Antes de instalar a bomba-injeto-
ra na mesa de teste e cada vez que 
o pulverizador é alterado para outro, 
é necessário verificar a pressão de 
abertura do pulverizador na amostra 
PRW-3.



Aperte a porca com uma tam-
pa de 29 mm e o torque reco-
mendado pelo fabricante do 
sistema de injeção
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Coloque o adaptador na 
amostra PRW-3 e verifique 
e ajuste a pressão de abertura 
do pulverizador:

A pressão de abertura é de-
masiado baixa:
Desenrosque a porca com 
a tampa de 24 mm e troque 
a anilha de ajuste sob o pri-
meiro separador pela mais 
espessa.

A pressão de abertura é de-
masiado alta:
Desenrosque a porca com 
a tampa de 24 mm e troque 
a anilha de ajuste sob o pri-
meiro separador pela mais 
fina.

a.

b.

definição da pressão  
de abertura
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5 Depois que o ajuste é conc-
luído, deve analogamente de-
saparafusar a porca e puxar 
a pilha do adaptador.

Coloque uma pilha junta-
mente com separadores 
e o pulverizador para a bom-
ba-injetora.

Aperte o parafuso superior 
da pega de fixação do pulve-
rizador com um torque de 
30 Nm. Aperte o corpo da 
bomba-injetora com a tampa 
de 29 mm e o torque do valor 
recomendado pelo fabricante 
do sistema de injeção.

definição da pressão  
de abertura
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