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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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Item Nº Descrição Descrição
1 Flange do cubo da 

ferramenta
1

2 Parafuso 8x12mm 2
2-1 Anilha 2
3 Pino de localização 1
3-1 Grampo C 1
3-2 Porta-chaves 1
3-3 Cavilha de fixação 1
4 Parafusos propulsor 

principal
1

5 Barra em T 1
5-1 O-ring 1
5-2 Anilha 5
6 Tampa da extremidade 

em plástico
2

7 Guia do parafuso 
propulsor

1

8 Anilha 2

Item Nº Descrição Descrição
9 Ligação 1
10 Contraporca 1
10-1 Cavilha de fixação 1
11 Parafuso de regulação 

grande
1

12 Braço articulado 1
13 Extensão do braço 1
14 Parafuso de bloqueio da 

barra em T pequeno
1

14-1 Anilha 1
15 Parafuso 8x20mm 2
15-1 Anilha 2
16 Eixo articulado 1
17 Estrutura do rolamento 1
18 Rolamento 2
19 Roleto 1
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Instruções

1.  Quando for levantado, o veículo deve estar posicionado em segurança. Se trabalhar na cava 
de roda traseira, o travão de mão deve permanecer desactivado. 

2.  Levante o elevador até à altura de trabalho pretendida e depois remova a roda da cava de 
roda que pretende reparar ou alterar. Se aplicável, remova qualquer revestimento da cava 
de roda ou outras obstruções. Certifique-se de que o painel interior é suave e está limpo.

3.  Apoie o cubo da roda no macaco ou num suporte de eixos de modo a que se possa manter 
a distância entre o cubo e a cava de roda.

4.  Instale a flange do cubo da ferramenta de desamolgar de cava de roda no cubo da roda 
do veículo. Fixe com os pernos ou porcas da roda. Se o veículo utilizar pernos ou porcas 
cónicas, utilize as anilhas adaptadoras fornecidas (encontram-se guardadas na pega da 
barra em T principal — para aceder, desaperte a tampa da extremidade em plástico). De 
seguida, monte a pega da barra em T na ferramenta. Aperte os pernos/porcas da roda do 
veículo de acordo com o binário indicado.

5.  Ajuste o comprimento da ferramenta e o ângulo da cabeça de roleto para posicionar com 
rigor o rolo encostado ao painel a reparar/modificar. Depois de ajustar o comprimento, fixe 
apertando o parafuso de aperto grande. Depois de ajustar o ângulo da cabeça do rolo, fixe 
apertando o parafuso de bloqueio da barra em T pequeno. NOTA: existem dois pontos 
articulados onde a ferramenta pode ser instalada na flange do cubo. Isto proporciona uma 
maior gama de movimento da ferramenta; escolha o ponto de articulação adequado para o 
veículo e quantidade de modificação pretendida.

6.  Ajuste a barra em T principal no sentido oposto ao dos ponteiros dos relógios e aplique uma 
pressão uniforme para posicionar a cabeça do roleto com firmeza encostada ao painel. 

7.  Desloque a ferramenta uniformemente para trás e para a frente de modo a extrair a área 
a reparar ou para alargar gradualmente a cava de roda. Continue a ajustar a barra em T 
principal para manter a pressão no painel à medida que desloca a ferramenta para trás e 
para a frente.

8.  Continue a aplicar pressão e a deslocar a ferramenta até conseguir o perfil do painel 
pretendido.

Manutenção: Mantenha a ferramenta e os acessórios limpos, principalmente a superfície do 
roleto. Mantenha a rosca do parafuso propulsor principal limpa e lubrificada.

Cuidado a ter: A utilização indevida pode danificar a carroçaria do veículo.

1º Passo: 

3º Passo: 

2º Passo: 

4º Passo: 

A Tool Connection não pode ser responsabilizada por quaisquer danos materiais ou 
pessoais durante a utilização deste produto.

Área danificada antes da 
reparação.

Reparação em curso.

Ferramenta deslocada 
para trás e para a frente.

Reparação completa.


