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

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 do pulverizadores, 
é absolutamente necessário conside-
rar cuidadosamente os parâmetros for-
necidos pelo fabricante do sistema de 
injeção.
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desmontagem 

montagem

Todas as marcas comerciais são de propriedade 

dos seus respetivos proprietários e são usadas 

apenas para fins informativos.
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desmontagem

Use um separador de fixação 
adequado e coloca-lo na pega 
de fixação.
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MONTAGEM /DESMONTAGEM DO PULVERIZADOR 3

Pegue a extremidade 
apropriada da pega de fixação 
do pulverizador e monte-la na 
estação.



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 
de 30 mm e uma chave dina-
mométrica.
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MONTAGEM /DESMONTAGEM DO PULVERIZADOR 4

Desenrosque a porca do 
pulverizador com uma chave 
dinamométrica com uma tam-
pa de 14 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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MONTAGEM /DESMONTAGEM DO PULVERIZADOR 5

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.
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instalação

Insira o pulverizador na par-
te frontal da bomba-injeto-
ra, colocando a sua posição 
de acordo com os pinos de 
suporte.
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MONTAGEM /DESMONTAGEM DO PULVERIZADOR 6

A porca do injetor sem a utili-
zação da chave dinamométri-
ca.

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 14 mm e um 
torque do valor recomendado 
pelo fabricante do sistema 
de injeção e desenrosque ao 
afrouxamento completo da 
rosca.
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MONTAGEM /DESMONTAGEM DO PULVERIZADOR 7

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.
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