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IMPORTANTE: Antes de utilizar o equipamento, leia todas as instruções e precauções de segurança. Consulte as 
instruções de funcionamento do equipamento que este motor alimenta. 

 Antes de executar qualquer tarefa de manutenção ou assistência, certifi que-se de que o motor está 
parado e nivelado.
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PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
  ADVERTÊNCIA: Um perigo que pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos materiais substanciais.

  AVISO: Um perigo que pode resultar em ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais.
NOTE: utiliza-se para avisar as pessoas sobre informações importantes acerca da instalação, funcionamento ou manutenção.

 ADVERTÊNCIA

O Combustível Explosivo 
pode causar incêndios 
e queimaduras graves.
Não encha o depósito de 
combustível enquanto o motor 
estiver quente ou a trabalhar.

A gasolina é extremamente infl amável 
e os vapores podem explodir se forem 
infl amados. Guarde a gasolina apenas 
em contentores aprovados, em edifícios 
bem ventilados e desocupados, longe 
de faíscas ou de chamas. O combustível 
derramado pode incendiar-se se 
entrar em contacto com peças quentes 
ou faíscas da ignição. Nunca utilize 
gasolina como agente de limpeza.

 ADVERTÊNCIA

As Peças Rotativas podem 
causar ferimentos graves.
Afaste-se quando o motor 
estiver a funcionar.

Para evitar ferimentos, mantenha as 
mãos, os pés, o cabelo e o vestuário 
longe de quaisquer peças rotativas. 
Nunca ligue o motor sem as tampas, as 
blindagens ou as protecções.

 ADVERTÊNCIA

O Monóxido de Carbono 
pode causar náuseas graves, 
desmaio ou a morte.
Evite inalar os gases 
de escape.

Os gases de escape do motor contêm 
monóxido de carbono venenoso. 
O monóxido de carbono é inodoro, 
incolor e, se inalado, pode causar morte.

 ADVERTÊNCIA

Os Arranques acidentais 
podem causar ferimentos 
graves ou morte.
Antes de qualquer tarefa 
desligue e ligue à terra o(s) 
cabo(s) da vela de ignição.

Antes de trabalhar no motor ou no 
equipamento, desactive o motor 
conforme se segue: 1) Desligue o(s) 
cabo(s) da vela de ignição. 2) Desligue 
o cabo negativo (–) da bateria da bateria. 

 ADVERTÊNCIA

As Peças Quentes podem 
causar queimaduras graves.
Não toque no motor enquanto 
este estiver a trabalhar ou 
imediatamente após parar.

Nunca ligue o motor sem as blindagens 
térmicas ou as protecções.

 ADVERTÊNCIA

Os Solventes de Limpeza 
podem causar ferimentos 
graves ou a morte.
Utilize apenas em áreas bem 
ventiladas, longe de fontes 
de ignição.

Os produtos de limpeza do carburador 
e os solventes são extremamente 
infl amáveis. Siga os avisos e instruções 
do fabricante sobre produtos de limpeza 
e sobre a sua utilização adequada 
e segura. Nunca utilize gasolina como 
agente de limpeza.

 AVISO

O Choque Eléctrico pode 
causar ferimentos.
Não toque nos fi os enquanto 
o motor estiver a trabalhar.

 AVISO

Danifi car a Cambota e o 
Volante do Motor Pode 
Causar Ferimentos Pessoais!

Utilizar procedimentos impróprios pode 
provocar a existência de fragmentos 
partidos. Fragmentos partidos podem 
ser ejetados do motor. Respeite e 
utilize sempre as precauções e os 
procedimentos seguintes, quando 
instalar o volante do motor.

 ADVERTÊNCIA
Fluidos de Alta Pressão podem 
perfurar a pele e causar 
ferimentos graves ou morte.
Não trabalhe com o sistema 
de combustível sem ter 
formação adequada ou 
equipamento de segurança.

Os ferimentos por perfuração de fl uido 
são altamente tóxicos e perigosos. Se 
ocorrer um ferimento, procure cuidados 
médicos imediatamente.

 ADVERTÊNCIA

O Combustível Explosivo 
pode causar incêndios 
e queimaduras graves.
O sistema de combustível 
permanece SEMPRE sob 
PRESSÃO ALTA.

Envolva completamente um pano de 
ofi cina à volta do conector do módulo 
da bomba de combustível. Pressione 
o(s) botão(ões) de libertação e puxe 
lentamente o conector para longe do 
módulo da bomba de combustível 
deixando que o pano de ofi cina absorva 
qualquer combustível residual na linha de 
combustível de alta pressão. Qualquer 
derramamento de combustível deve ser 
completamente limpo de imediato.
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INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

 ADVERTÊNCIA

Antes de trabalhar no motor ou no equipamento, desactive o motor 
conforme se segue: 1) Desligue o(s) cabo(s) da vela de ignição. 
2) Desligue o cabo negativo (–) da bateria da bateria. 

Os Arranques acidentais podem causar ferimentos 
graves ou morte.
Antes de qualquer tarefa desligue e ligue à terra o(s) 
cabo(s) da vela de ignição.

A manutenção substituição ou reparação normal de dispositivos e sistemas de controlo de emissões poderá ser efectuada por qualquer 
indivíduo ou estabelecimento de reparação; no entanto as reparações abrangidas pela garantia devem ser realizadas por um centro de 
assistência Kohler autorizado.

PLANO DE MANUTENÇÃO

Anualmente ou a Cada 25 Horas¹
• Repare/substitua o pré-fi ltro de ar simples (se equipado). Filtro/Admissão de ar

Anualmente ou a Cada 100 Horas¹
• Mude o óleo. Sistema de Lubrifi cação
• Substitua o elemento do fi ltro de ar simples. Filtro/Admissão de ar
• Retire e limpe os resguardos e as áreas de arrefecimento. Filtro/Admissão de ar
• Verifi que as barbatanas do refrigerador do óleo e limpe, conforme necessário (se equipado). Sistema de Lubrifi cação

A cada 150 Horas
• Verifi que o suporte do fi ltro reforçado. Filtro/Admissão de ar
• Inspeccione o elemento de papel do fi ltro de ar reforçado e a área da rede de entrada. Filtro/Admissão de ar

A cada 200 Horas¹
• Substitua o fi ltro de combustível exclusivo de Injecção Electrónica de Combustível (IEC) .

A cada 200 Horas
• Mude o fi ltro do óleo. Sistema de Lubrifi cação

A cada 300 Horas¹
• Substitua o elemento do fi ltro de ar reforçado e verifi que o elemento interno. Filtro/Admissão de ar

Anualmente ou a Cada 500 Horas¹
• Substitua as velas de ignição e defi na a folga. Sistema Eléctrico

A cada 600 Horas¹
• Substitua o elemento interno do fi ltro de ar reforçado. Filtro/Admissão de ar

1Execute estes procedimentos com mais frequência em condições extremas de poeira e sujidade.

REPARAÇÕES/PEÇAS DE REPARAÇÃO
As peças para assistência técnica genuínas Kohler podem ser compradas a revendedores Kohler autorizados. Pode procurar um 
revendedor Kohler autorizado em kohlerengines.com ou ligar para 1-800-544-2444 (E.U.A. e Canadá).
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RECOMENDAÇÕES SOBRE O ÓLEO

Para o melhor desempenho, recomendamos a utilização de óleos 
Kohler. Outros óleos detergentes (incluindo sintéticos) de alta 
qualidade da classe de serviço SJ ou superior do IAP (Instituto 
Americano do Petróleo) também são aceitáveis. Seleccione 
a viscosidade baseando-se na temperatura do ar na altura do 
funcionamento, conforme mostrado na tabela abaixo.

 
RECOMENDAÇÕES SOBRE COMBUSTÍVEL

 ADVERTÊNCIA

O Combustível Explosivo pode causar incêndios 
e queimaduras graves.
Não encha o depósito de combustível enquanto 
o motor estiver quente ou a trabalhar.

A gasolina é extremamente infl amável e os vapores podem 
explodir se forem infl amados. Guarde a gasolina apenas 
em contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e 
desocupados, longe de faíscas ou de chamas. O combustível 
derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com peças 
quentes ou faíscas da ignição. Nunca utilize gasolina como 
agente de limpeza.

NOTA: E15, E20 e E85 NÃO estão aprovados e NÃO devem 
utilizar-se; os efeitos de combustível antigo, velho ou 
contaminado não estão dentro da garantia.

O combustível tem de cumprir estes requisitos:
● Gasolina limpa, nova, sem chumbo.
● Classifi cação de octana de 87 (r+m)/2 ou superior.
● Research Octane Number (RON) 90 octanas no mínimo.
● A gasolina até 10% de álcool etílico, 90% sem chumbo, 

é aceitável.
● Estão aprovadas as misturas de Éter Metil-t-Butílico (EMTB) 

e de gasolina sem chumbo (até um máximo de 15% de EMTB 
por volume).

● Não adicione óleo à gasolina.
● Não encha demasiado o depósito de combustível.
● Não use gasolina com mais de 30 dias.

ARMAZENAMENTO
Se o motor fi car fora de serviço durante 2 meses ou mais, siga 
o procedimento abaixo.
1. Adicione tratamento de combustível Série PRO Kohler ou 

equivalente ao depósito de combustível. Coloque o motor 
a trabalhar durante 2-3 minutos para estabilizar o combustível 
no sistema de combustível (as falhas devidas a combustível 
não tratado não estão cobertas pela garantia).

2. Mude o óleo enquanto o motor ainda estiver quente. Retire 
a(s) vela(s) de ignição e deite cerca de 1 onça de óleo de 
motor no(s) cilindro(s). Substitua a(s) vela(s) de ignição 
e arranque o motor lentamente para distribuir o óleo.

3. Desligue o cabo negativo (–) da bateria.
4. Guarde o motor num local limpo e seco.
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Reforçado-Lado do Volante do Motor

F E
G

HI

K L

N

OM

P

Q
RST

AB

D
C

J

U

V

X

W

A

KL

M

R

A Tampa da Válvula B 413,28 mm (16,271 pol.) C 529,81 mm (20,859 pol.) 
Remoção do Elemento D

417,49 mm (16,437 pol.) 
Remoção do Elemento 

Interno

E 130,0 mm (5,118 pol.) F 268,16 mm (10,557 pol.) G 296,44 mm (11,671 pol.) H 94,34 mm (3,714 pol.)

I 135,0 mm (5,315 pol.) J 24,28 mm (0,955 pol.) 
Tampa do Fusível K

253,53 mm 
(9,981 pol.) Remoção da 

Vela de Ignição
L

250,23 mm 
(9,852 pol.) Remoção da 

Manga da Vela de Ignição

M 20° N
72,63 mm 

(2,859 pol.) Remoção da 
Vela de Ignição

O
57,17 mm 

(2,251 pol.) Remoção da 
Manga da Vela de Ignição

P
29,69 mm 

(1,169 pol.) Remoção da 
Manga da Vela de Ignição

Q Tubo de enchimento do 
óleo e Vareta R Linha Central do Motor S Orifício de Apoio "A" T 137,09 mm (5,397 pol.)

U
15,70 mm 

(0,618 pol.) Remoção 
do Filtro do óleo

V
30,06 mm 

(1,183 pol.) Manga da 
Vela de Ignição

W
57,54 mm 

(2,265 pol.) Remoção da 
Manga da Vela de Ignição

X
73,0 mm 

(2,874 pol.) Remoção da 
Vela de Ignição
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Reforçado-Lado do Filtro do Óleo

A

B

C

D

E

FG

HI
J

K

L

M
N

O

P

R

Q

A 405,92 mm (15,981 pol.) B 247,92 mm (9,761 pol.) C Bomba de Combustível 
Mecânica D Radiador de Óleo

E Rectifi cador-Regulador F 51,25 mm (2,018 pol.) 
Filtro do Óleo G 12,99 mm (0,511 pol.) H Orifício de Apoio "A" Linha 

Central

I 25,80 mm (1,016 pol.) J 80,26 mm (3,160 pol.) 
Filtro do Óleo K 7/16-20 UNF 2B pol. 38,10 

mm (1,5 pol.) Profundidade L 24,865 mm ±0,100
(0,980 pol. ±0,004)

M Ø 28,653 mm ±0,0125
(1,125 pol. ±0,0005) N 1/4 pol. Chaveta 

Quadrada O 85,50 mm (3,366 pol.) P Superfície de Montagem 
do Motor

Q
134,04 mm (5,277 pol.) 

Remoção da Linha 
Central da Vela de Ignição

R 445,29 mm (17,531 pol.)
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Reforçado-Lado da Tomada de Força Directa

B
A

C

E

F D

G

H
I

J

L

K

M

N

P

O

C

H

P

A 334,7 mm (13,176 pol.) B
125,09 mm (4,925 pol.) 

Montagem da Mangueira 
de Evaporação

C 15° D 152,48 mm (6,003 pol.)

E 104,03 mm (1,096 pol.) F 50,00 mm (1,969 pol.) 
Porta de Escape #2 G 89,80 mm (3,536 pol.) H 45°

I 2 X 89,80 mm 
(3,536 pol.) J

4 X Ø 9,06 mm 
(0,356 pol.) Através Ø 

254,0 mm (10,0 pol.) B.C.
K

Motor de Arranque do 
Solenóide de Mudança de 

Velocidade
L 242,29 mm (9,54 pol.)

M
50,0 mm (1,97 pol.)
Porta de Escape #1

Orifícios de Montagem
N 48,45 mm (1,91 pol.) O M8 X 1,25 mm (0,05 pol.) P 35°

Q 2 X 89,80 mm (3,54 pol.) R 2 X 77,53 mm (3,05 pol.)

Q R
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Reforçado-Lado do Motor de Arranque

A
BC

D
E

G

F

H

A
154,04 mm (6,065 pol.) 

Linha Central da Vela de 
Ignição

B 92,04 mm (3,624 pol.) 
Porta de Escape #1 C 72,04 mm (2,836 pol.) 

Porta de Escape #2 D 13,0 mm (0,512 pol.)

E
Bujão de Drenagem do 

Óleo
3/8 N.P.T.

F 40,80 mm (1,606 pol.) G 316,75 mm (12,47 pol.) H 372,01 mm 
(14,646 pol.)
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Simples-Lado do Volante do Motor

F

E

G H

I

K
LN

O

M

P

Q

RS

T

A

B

D

C

J

U V

X W

Y

J

C

A 413,03 mm (16,261 pol.) B 296,82 mm (11,769 pol.) C Tampa da Válvula D 79,45 mm (2,892 pol.)
Remoção da Vela de Ignição

E
64,93 mm  

(2,556 pol.) Remoção da 
Manga da Vela de Ignição

F
37,02 mm 

(1,458 pol.) Manga da Vela 
de Ignição

G
248,11 mm

(9,768 pol.) Remoção
da Manga da Vela de Ignição

H 253,44 mm (9,978 pol.)
Remoção da Vela de Ignição

I Enchimento do Óleo e
Tubo da Vareta J 20° K Linha Central do Motor L Orifício de Apoio "A"

M 134,09 mm (5,279 pol.) N 15,70 mm (0,618 pol.)
Remoção do Filtro do Óleo O 45,19 mm (1,779 pol.) P Cambota

Linha Central

Q Filtro de Combustível R
248,41 mm (9,780 pol.)
Iniciar Vela de Ignição

Remoção
S 253,43 mm (9,977 pol.)

Remoção da Vela de Ignição T 407,35 mm (16,037 pol.)

U 41,91 mm (1,650 pol.)
Iniciar Vela de Ignição V 12,14 mm (0,478 pol.) W

60,08 mm (2,365 pol.)
Filtro de Ar

Remoção da Tampa
X

65,04 mm
(2,561 pol.) Remoção

da Manga da Vela de Ignição

Y
73,38 mm (2,889 pol.)

Vela de Ignição 
Remoção
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Simples-Lado do Filtro do Óleo

A

B

C

D

E

F

G
H

I

J

K

LM
N

O

P

A Radiador de Óleo B Regulador/Rectifi cador C
133,13 mm (5,241 pol.)

Vela de Ignição
Linha Central

D 96,93 mm (3,816 pol.)

E 51,50 mm (2,028 pol.)
Filtro de Óleo F 13,24 mm (0,521 pol.) G Superfície de Montagem

Rolamento H Orifício de Apoio "A"
Linha Central

I
Bujão de Drenagem do 

Óleo
3/8 N.P.T.

J 89,80 mm (3,536 pol.) K 25,80 mm (1,016 pol.) L Ø 28,56 mm 
(1,125 pol.)

M
7/16-20 UNF 2B pol. 
38,10 mm (1,5 pol.) 

Profundidade
N

6,33 X 3,31 mm
(0,25 X 0,13 pol.)

Chaveta
O 85,50 mm (3,366 pol.)

Chaveta P
Filtro de Combustível

Retirado para obter uma 
imagem mais clara
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Simples-Lado da Tomada de Força Directa

B

A

C

E

F

D

G
H

I

J

L

K

M

N

F

O O

P P

A 334,41 mm 
(13,166 pol.) B 2 X 90,30 mm 

(3,555 pol.) C 2 X 73,34 mm 
(2,888 pol.) D 76,90 mm (3,028 pol.)

E
50,0 mm (1,969 pol.)
Porta de Escape #2

Orifícios de Montagem
F 30° G 2 X 104,03 mm 

(4,096 pol.) H 2 X 242,18 mm
(9,534 pol.)

I 2 X 89,80 mm 
(3,536 pol.) J Orifício de Apoio "A" K

4 X Ø 11,0 mm 
(0,433 pol.) Através Ø 254,0 

mm (10,0 pol.) B.C.
L

Motor de Arranque do 
Solenóide de Mudança de 

Velocidade

M
50,0 mm (1,969 pol.) 

Orifícios de montagem da 
Porta de Escape #1

N M8 X 1,25 mm
4 Pernos O 35° P 45°
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Dimensões do Motor com Filtro de Ar Simples-Lado do Motor de Arranque

A
B

C

D

E G
F

H
I

J

A 372,34 mm (14,659 pol.) B 316,83 mm (12,474 pol.) C 13,24 mm (0,521 pol.) D Bujão de Drenagem do Óleo
3/8 N.P.T.

E Linha Central do Orifício 
de Apoio "A" F 40,80 mm (1,606 pol.) G Superfície de Montagem 

do Motor H 72,04 mm (2,836 pol.)
Porta de Escape #2

I 92,04 mm (3,624 pol.) 
Porta de Escape #1 J

152,55 mm (6,006 pol.) 
Remoção da Linha 

Central da Vela de Ignição
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NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR
Os números de identifi cação do motor Kohler (modelo, especifi cação e série) devem ser referidos para uma reparação efi ciente, 
encomendar as peças corretas e substituição do motor.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS3,6 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745
Orifício 80 mm (3,15 pol.) 83 mm (3,27 pol.) 83 mm (3,27 pol.)
Curso 69 mm (2,72 pol.) 67 mm (2,64 pol.)
Deslocação 694 cc (42,4 pol. cúb.) 747 cc (45,6 pol. cúb.) 725 cc (44 pol. cúb.)
Capacidade de Óleo (ateste) 1,9 L (2,0 E.U.A. qt.)
Ângulo Máximo de Funcionamento 
(Nível máximo do óleo)4 25°

ESPECIFICAÇÕES DE APERTO3,5 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Alojamento do Ventilador
Num orifício de alumínio ou porca 
soldada
 M5

 M6

Num orifício extrudido numa chapa 
metálica
 M5

 M6

6,2 N·m (55 pol. lb.) em orifícios novos
4,0 N·m (35 pol. lb.) em orifícios usados

10,7 N·m (95 pol. lb.) em orifícios novos
7,3 N·m (65 pol. lb.) em orifícios usados

2,8 N·m (25 pol. lb.) em orifícios novos
2,3 N·m (20 pol. lb.) em orifícios usados

2,8 N·m (25 pol. lb.) em orifícios novos
2,3 N·m (20 pol. lb.) em orifícios usados

6,2 N·m (55 pol. lb.) em orifícios novos
4,0 N·m (35 pol. lb.) em orifícios usados

10,7 N·m (95 pol. lb.) em orifícios novos
7,3 N·m (65 pol. lb.) em orifícios usados

Biela
Fixador da Tampa (binário em 
incrementos)
 Haste recta de 8 mm
 Redutor de 8 mm
 Haste recta de 6 mm

11,6 N·m (103 pol. lb.)

22,7 N·m (200 pol. lb.)
14,7 N·m (130 pol. lb.)
11,3 N·m (100 pol. lb.)

Modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ECV630
Motor de Comando IEC

Veio Vertical
Designação Numérica

Especifi cação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ECV630-3001

Série  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4323500328
Código do Ano de Fabrico           Código de Fábrica

 Código Ano
 43 2013
 44 2014
 45 2015

3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês. 
4 Ultrapassar o ângulo de funcionamento máximo pode causar danos no motor, devido a lubrifi cação insufi ciente.
5 Antes da montagem, lubrifi que as roscas com óleo de motor.
6 Quaisquer referências da Kohler à potência do motor (hp) são classifi cações de potência certifi cadas e de acordo com os padrões hp, 
SAE J1940 e J1995. Em KohlerEngines.com, pode encontrar pormenores sobre Classifi cações de Potência Certifi cadas.
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ESPECIFICAÇÕES DE APERTO3,5 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Cárter
Fixador da Tampa do Respiro 11,3 N·m (100 pol. lb.) em orifícios novos

7,3 N·m (65 pol. lb.) em orifícios usados
7,3 N·m (65 pol. lb.)

Sensor de Temperatura do Óleo 7,3 N·m (65 pol. lb.)
Bujão de Drenagem do Óleo 13,6 N·m (10 pés lb.)

Cabeça do Cilindro
Porcas de Flange Hexagonais 
(binário em 2 incrementos)

Parafuso da Cabeça (binário em 2 
incrementos)

primeiro para 16,9 N·m (150 pol. lb.)
por último para 33,9 N·m (300 pol. lb.)

primeiro para 22,6 N·m (200 pol. lb.)
por fi m para 41,8 N·m (370 pol. lb.)

Parafuso do Braço Oscilante 18,1 N·m (160 pol. lb.)

Ventoinha/Volante do motor
Fixador da Ventoinha 9,9 N·m (88 pol. lb.)
Parafuso de Retenção do Volante 
do Motor

71,6 N·m (52,8 pés lb.) 66,4 N·m (49 pés lb.)

Bomba do Combustível
Módulo Fixador do Defl ector 11,9 N·m (105 pol. lb.)
Módulo Fixador 9,2 N·m (81 pol. lb.)
Fixador do Suporte da Bomba 
de Impulso

2,1 N·m (25 pol. lb.)

Fixador do Suporte da Bomba 
de Impulso

7,3 N·m (68 pol. lb.) em orifícios novos
6,2 N·m (55 pol. lb.) em orifícios usados

Regulador (Electrónico)
Unidade de Controlo do Regulador 
(GCU) para o Suporte da GCU

2,1 N·m (19 pol. lb.)

Suporte do Actuador Linear Digital 
(DLA) para o Suporte da GCU

10,2 N·m (90 pol. lb.)

DLA para o Parafuso do Suporte do 
DLA

3,2 N·m (28 pol. lb.)

Regulador (Mecânico)
Porca da Alavanca 7,1 N·m (63 pol. lb.) 6,8 N·m (60 pol. lb.)

Ignição
Vela de Ignição 27 N·m (20 pés lb.)
Fixador da Bobina 10,2 N·m (90 pol. lb.)
Fixador do Módulo da Ignição 4,0-6,2 N·m (35-55 pol. lb.)
Parafuso da Unidade de Controlo 
Electrónica

6,2 N·m (55 pol. lb.)

Fixador do Cabo/Correia de Massa 
do Regulador-Retifi cador (na placa 
de reforço)

2,8 N·m (25 pol. lb.) em orifícios novos
2,3 N·m (20 pol. lb.) em orifícios usados

Fixador do Cabo de Massa do 
Regulador-Retifi cador na Lingueta 
de Massa/Placa de Reforço

5,6 N·m (50 pol. lb.) em orifícios novos
4,0 N·m (35 pol. lb.) em orifícios usados

Fixador do Rectifi cador-Regulador 1,4 N·m (12,6 pol. lb.)

3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês. 
5 Antes da montagem, lubrifi que as roscas com óleo de motor.
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ESPECIFICAÇÕES DE APERTO3,5 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Ignição (Continuação)

Sensor de Posição da Cambota 
Design mais Recente do Suporte
Sensor de Posição da Cambota 
para o Parafuso do Suporte 11,3 N·m (100 pol. lb.)
Sensor de Posição da Cambota 
para o Parafuso do Cárter 8,3 N·m (73 pol. lb.)

Sensor de Posição da Cambota 
Design mais Recente do Suporte
Sensor de Posição da Cambota 
para o Parafuso do Suporte 6,8 N·m (60 pol. lb.)
Sensor de Posição da Cambota 
para o Parafuso do Cárter 7,3 N·m (65 pol. lb.)

Colector de Admissão
Fixador (aperte em 2 incrementos) primeiro para 7,8 N·m (69 pol. lb.)

por último para 10,5 N·m (93 pol. lb.)
primeiro para 7,4 N·m (66 pol. lb.)

por último para 9,9 N·m (88 pol. lb.)
Fixador do Sensor de Pressão 
Absoluta do Colector (PAC) 
(Motores com PAC em separado 
e Sensores de Temperatura de Ar 
de Admissão)

7,3 N·m (65 pol. lb.)

Temperatura/Fixador do Sensor de 
Pressão Absoluta do Colector 
(TPAC) (Motores com Sensor 
Combinado)

7,3 N·m (65 pol. lb.)

Filtro de Ar para Fixador do Corpo 
da Borboleta

8,2 N·m (73 pol. lb.)

Suporte do Filtro de Ar Reforçado 
para Admissão 

9,9 N·m (88 pol. lb.)

Fixador da Tampa do Injector de 
Combustível

7,3 N·m (65 pol. lb.)

Silenciador
Porca de Retenção 27,8 N·m (246 pol. lb.) 24,4 N·m (216 pol. lb.)
Sensor de Oxigénio 50,1 N·m (37 pés lb.)

Radiador de Óleo
Refrigerador do Óleo/Bocal do 
Adaptador

28,5 N·m (21 pés lb.) 27 N·m (20 pés lb.)

Fixador
 Superior
 Inferior

2,8 N·m (25 pol. lb.)
2,3 N·m (20 pol. lb.)

Bandeja do Óleo
Fixador 25,6 N·m (227 pol. lb.) 24,4 N·m (216 pol. lb.)

3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês. 
5 Antes da montagem, lubrifi que as roscas com óleo de motor.
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3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês. 
5 Antes da montagem, lubrifi que as roscas com óleo de motor.

ESPECIFICAÇÕES DE APERTO3,5 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Suporte de Controlo da Velocidade
Fixadores Montados na Cabeça 
do Cilindro

10,7 N·m (95 pol. lb.) em orifícios novos
7,3 N·m (65 pol. lb.) em orifícios usados

Fixadores Montados no Alojamento 
do Ventilador

2,8 N·m (25 pol. lb.) em orifícios novos
2,3 N·m (20 pol. lb.) em orifícios usados

Binário do Fixador 10,7 N·m (95 pol. lb.) em orifícios novos
7,3 N·m (65 pol. lb.) em orifícios usados

Montagem do Arrancador
Parafuso de Impulso
 Nippondenso (Solenóide de 

Mudança de Velocidade)
 Delco-Remy (Solenóide de 

Mudança de Velocidade)

5,6-9,0 N·m (49-79 pol. lb.)
4,5-7,5 N·m (40-84 pol. lb.)

5,6-9,0 N·m (49-79 pol. lb.)

Parafuso de Montagem 16,0 N·m (142 pol. lb.) 15,3 N·m (135 pol. lb.)
Parafuso de Montagem do Suporte 
da Escova
 Arrancador Delco-Remy

2,5-3,3 N·m (22-29 pol. lb.)
2,5-3,3 N·m (22-29 pol. lb.)

Solenóide do Arrancador
Equipamento de Montagem
 Arrancador Nippondenso
 Arrancador Delco-Remy

4,0-6,0 N·m (35-53 pol. lb.)
6,0-9,0 N·m (53-79 pol. lb.)
4,0-6,0 N·m (35-53 pol. lb.)

Porca, Positivo (+) do Cabo 
da Escova
 Arrancador Nippondenso
 Arrancador Delco-Remy

8,0-11,0 N·m (71-97 pol. lb.)
8,0-12,0 N·m (71-106 pol. lb.)
8,0-11,0 N·m (71-97 pol. lb.)

Estator
Parafuso de Montagem 6,2 N·m (55 pol. lb.) em orifícios novos

4,0 N·m (35 pol. lb.) em orifícios usados 6,2 N·m (55 pol. lb.)

Tampa da Válvula
Fixador
 Tampa de Estilo da Junta
 Tampa de Estilo do O-Ring 

Preto
  c/Parafusos de Cabeça
  c/Parafusos de Flange e 

Espaçadores
 Tampa de Estilo do O-Ring 

Amarela ou Castanha c/
Espaçadores Metálicos integrais

6,2 N·m (55 pol. lb.)
3,4 N·m (30 pol. lb.)

5,6 N·m (50 pol. lb.)
9,9 N·m (88 pol. lb.)

6,2 N·m (55 pol. lb.)

ESPECIFICAÇÕES DE FOLGA3 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Árvore de cames
Folga Final (com calço) 0,051/0,381 mm (0,002/0,015 pol.) 0,076/0,127 mm (0,0030/0,0050 pol.)
Folga Em Funcionamento 0,025/0,105 mm (0,001/0,004 pol.) 0,025/0,063 mm (0,0010/0,0025 pol.)
D.I. do Orifício do Pino
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

20,000/20,025 mm (0,7874/0,7884 pol.)
20,038 mm (0,7889 pol.)

20,000/20,025 mm (0,7874/0,7884 pol.)
20,038 mm (0,7889 pol.)

D.E. da Superfície de Rolamento
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

19,920/19,975 mm (0,7843/0,7864 pol.)
19,914 mm (0,7840 pol.)

19,962/19,975 mm (0,7859/0,7864 pol.)
19,959 mm (0,7858 pol.)
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ESPECIFICAÇÕES DE FOLGA3 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Biela
Folga Em Funcionamento do Moente 
da Cambota na Biela a 21°C (70°F)
 Novo
 Limite de Desgaste Máx. 0,043/0,073 mm (0,0017/0,0029 pol.)

0,088 mm (0,0035 pol.)
0,030/0,055 mm (0,0012/0,0022 pol.)

0,070 mm (0,0028 pol.)
Folga Lateral do Moente da Cambota 
na Biela

0,26/0,63 mm (0,0102/0,0248 pol.) 0,26/0,63 mm (0,0102/0,0248 pol.)

Folga Em Funcionamento do Pino do 
Êmbolo na Biela 21°C (70°F)

0,015/0,028 mm (0,0006/0,0011 pol.) 0,015/0,028 mm (0,0006/0,0011 pol.)

D.I. da Extremidade do Pino do 
Êmbolo a 21°C (70°F)
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

17,015/17,023 mm (0,6699/0,6702 pol.)
17,036 mm (0,6707 pol.)

17,015/17,023 mm (0,6699/0,6702 pol.)
17,036 mm (0,6707 pol.)

Cárter
D.I. do Orifício do Veio Transversal 
do Regulador (Regulador Mecânico)
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

8,025/8,075 mm (0,3159/0,3179 pol.)
8,088 mm (0,3184 pol.)

Eixo 6 mm
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.
Eixo 8 mm
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

6,025/6,050 mm (0,2372/0,2382 pol.)
6,063 mm (0,2387 pol.)

8,025/8,075 mm (0,3159/0,3179 pol.)
8,088 mm (0,3184 pol.)

Cambota
Folga Terminal (livre) 0,025/0,635 mm (0,001/0,025 pol.) 0,070/0,590 mm (0,0028/0,0230 pol.)
Orifício (no cárter)
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

40,972/40,997 mm (1,6131/1,6141 pol.)
41,011 mm (1,6146 pol.)

40,965/41,003 mm (1,6128/1,6143 pol.)
41,016 mm (1,6148 pol.)

Orifício (na bandeja do óleo)
 Novo 40,974/41,000 mm (1,6131/1,6141 pol.) 40,987/40,974 mm (1,6136/1,6131 pol.)
Cambota no Rolamento da Manga 
(bandeja do óleo) Folga 
de Funcionamento
 Novo

0,03/0,12 mm (0,001/0,005 pol.) 0,03/0,09 mm (0,0012/0,0035 pol.)

Orifício da Cambota (bandeja 
do óleo) para Cambota Folga 
de Funcionamento
 Novo

0,039/0,087 mm (0,0015/0,0034 pol.) 0,039/0,074 mm (0,0015/0,0029 pol.)

Apoio Radial Principal do Rolamento 
da Extremidade do Volante do Motor
 D.E. - Nova
 D.E. - Limite de Desgaste Máx.
 Limite de Conicidade Máx.
 Limite de Deformação Máx.

40,913/40,935 mm (1,6107/1,6116 pol.)
40,843 mm (1,608 pol.)
0,022 mm (0,0009 pol.)
0,025 mm (0,0010 pol.)

40,913/40,935 mm (1,6107/1,6116 pol.)
40,84 mm (1,608 pol.)

0,022 mm (0,0009 pol.)
0,025 mm (0,0010 pol.)

Apoio Radial Principal do Rolamento 
da Extremidade da Bandeja do Óleo
 D.E. - Nova
 D.E. - Limite de Desgaste Máx.
 Conicidade Máx.
 Deformação Máx.

40,913/40,935 mm (1,6107/1,6116 pol.)
40,843 mm (1,608 pol.)
0,022 mm (0,0009 pol.)
0,025 mm (0,0010 pol.)

40,913/40,935 mm (1,6107/1,6116 pol.)
40,84 mm (1,608 pol.)

0,022 mm (0,0009 pol.)
0,025 mm (0,0010 pol.)

3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês. 
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ESPECIFICAÇÕES DE FOLGA3 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Cambota (continuação)
Apoio Radial da Biela
 D.E. - Nova
 D.E. - Limite de Desgaste Máx.
 Limite de Conicidade Máx.
 Limite de Deformação Máx.

35,950/35,973 mm (1,4153/1,4163 pol.)
35,941 mm (1,4150 pol.)
0,018 mm (0,0007 pol.)
0,025 mm (0,0010 pol.)

35,955/35,973 mm (1,4156/1,4163 pol.)
35,94 mm (1,415 pol.)

0,018 mm (0,0007 pol.)
0,025 mm (0,0010 pol.)

T.I.R. da Cambota
 Extremidade da Tomada de Força 

Directa, Arranque no Motor
 Arranque Completo, em Blocos V

0,279 mm (0,0110 pol.)
0,10 mm (0,0039 pol.)

0,279 mm (0,0110 pol.)
0,10 mm (0,0039 pol.)

Orifício do Cilindro
D.I. do Orifício do Pino
 Novo

80,000/80,025 mm
(3,1496/3,2689 pol.)

83,006/83,031 mm
(3,2680/3,2689 pol.) 82,988/83,013 mm (3,2672/3,2682 pol.)

 Limite de Desgaste Máx. 80,075 mm
(3,1526 pol.)

83,081 mm
(3,2709 pol.)

83,051 mm (3,2697 pol.)

 Deformação Máx. 0,120 mm (0,0047 pol.) 0,12 mm (0,0047 pol.)
 Conicidade Máx. 0,05 mm (0,0020 pol.) 0,05 mm (0,0020 pol.)

Cabeça do Cilindro
Fora de Planeidade Máx. 0,076 mm (0,003 pol.) 0,076 mm (0,003 pol.)

Regulador
Veio Transversal do Regulador na 
Folga de Funcionamento do Cárter
 Eixo 6 mm
 Eixo 8 mm

0,025/0,126 mm (0,0009/0,0049 pol.)

0,013/0,075 mm (0,0005/0,0030 pol.)
0,025/0,126 mm (0,0009/0,0049 pol.)

D.E. do Veio Transversal
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.
 Eixo 6 mm
 Eixo 8 mm

7,949/8,000 mm (0,3129/0,3149 pol.)
7,936 mm (0,3124 pol.)

0,013/0,075 mm (0,0005/0,0030 pol.)
0,025/0,126 mm (0,0009/0,0049 pol.)

Folga de Funcionamento da 
Engrenagem do Regulador até ao 
Veio da Engrenagem do Regulador

0,090/0,160 mm (0,0035/0,0063 pol.) 0,015/0,140 mm (0,0006/0,0055 pol.)

D.E. do Veio da Engrenagem
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

5,990/6,000 mm (0,2358/0,2362 pol.)
5,977 mm (0,2353 pol.)

5,990/6,000 mm (0,2358/0,2362 pol.)
5,977 mm (0,2353 pol.)

Ignição
Folga da Vela de Ignição 0,76 mm (0,030 pol.)
Folga de Ar do Módulo da Ignição 0,28/0,33 mm (0,011/0,013 pol.)
Folga de Ar no Sensor de Velocidade 1,50 ± 0,25 mm (0,059 ± 0,010 pol.)
Folga de Ar do Sensor de Posição da 
Cambota (apenas no design anterior 
do suporte do sensor)

0,2-0,7 mm (0,008-0,027 pol.)

Folga de Ar Máx. do Sensor de 
Posição da Cambota (apenas no 
design posterior do suporte do sensor)

2,794 mm (0,110 pol.)

3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês.
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3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês.
7 Meça 6 mm (0,2362 pol.) acima do fundo da saia do êmbolo, em ângulos retos, no pino do êmbolo.

ESPECIFICAÇÕES DE FOLGA3 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Êmbolo, Anéis do Êmbolo e Pino do Êmbolo

Êmbolo Estilo A 
Folga de Funcionamento do Pino de 
Êmbolo para Êmbolo

0,006/0,017 mm (0,0002/0,0007 pol.)

D.I. do Orifício do Pino
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

17,006/17,012 mm (0,6695/0,6698 pol.)
17,025 mm (0,6703 pol.)

D.E. do Pino
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

16,995/17,000 mm (0,6691/0,6693 pol.)
16,994 mm (0,6691 pol.)

Folga Lateral do Anel até à Ranhura 
na Compressão Superior

0,050/0,095 mm (0,0019/0,0037 pol.) 0,025/0,048 mm (0,0010/0,0019 pol.)

Folga Lateral do Anel até à Ranhura 
na Compressão Central

0,030/0,075 mm (0,0012/0,00307 pol.) 0,015/0,037 mm (0,0006/0,0015 pol.)

Folga Lateral da Ranhura até ao Anel 
de Controlo do Óleo

0,010/0,011 mm (0,0004/0,0043 pol.) 0,026/0,176 mm (0,0010/0,0070 pol.)

Folga Final do Anel de Compressão 
Superior e Central
 Orifício Novo 0,25/0,56 mm (0,010/0,022 pol.)
 Orifício Usado (Máx.) 0,80 mm (0,0315 pol.) 0,94 mm (0,037 pol.)
D.E. da Superfície de Impulso7 79,943/79,961 mm

(3,1473/3,1480 pol.)
82,949/82,967 mm (3,2657/3,2664 pol.)

 Limite de Desgaste Máx. 79,816 mm
(3,1423 pol.)

82,822 mm (3,2606 pol.)

Folga em Funcionamento da 
Superfície do Impulso do Êmbolo-
para-Orifício do Cilindro7

 Novo
0,039/0,082 mm (0,0015/0,0032 pol.)
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Êmbolo Estilo B 
Folga de Funcionamento do Pino de 
Êmbolo para Êmbolo 0,006/0,017 mm (0,0002/0,0007 pol.)
D.I. do Orifício do Pino
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

17,006/17,012 mm (0,6695/0,6698 pol.)
17,025 mm (0,6703 pol.)

D.E. do Pino
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

16,995/17,000 mm (0,6691/0,6693 pol.)
16,994 mm (0,6691 pol.)

Folga Lateral do Anel até à Ranhura 
na Compressão Superior

0,030/0,070 mm (0,001/0,0026 pol.)Folga Lateral do Anel até à Ranhura 
na Compressão Central
Folga Lateral da Ranhura até ao Anel 
de Controlo do Óleo 0,060/0,190 mm (0,0022/0,0073 pol.)
Folga da Extremidade do Anel de 
Compressão Superior
 Orifício Novo

0,100/0,279 mm
(0,0039/0,0110 pol.) 0,189/0,277 mm (0,0074/0,0109 pol.)

 Orifício Usado (Máx.) 0,490 mm 
(0,0192 pol.)

0,531 mm (0,0209 pol.)

Folga da Extremidade do Anel de 
Compressão Central

 Orifício Novo
1,400/1,679 mm

(0,0551/0,0661 pol.) 1,519/1,797 mm (0,0598/0,0708 pol.)
 Orifício Usado (Máx.) 1,941 mm 

(0,0764 pol.)
2,051 mm (0,0808 pol.)

D.E. da Superfície de Impulso
 Novo 79,966 mm 

(3,1483 pol.)8
82,978 mm (3,2668 pol.)7

 Limite de Desgaste Máx. 79,821 mm 
(3,1426 pol.)8

82,833 mm (3,2611 pol.)7

Folga em Funcionamento da 
Superfície do Impulso do Êmbolo-
para-Orifício do Cilindro
 Novo

0,025/0,068 mm 
(0,0010/0,0027 pol.)8 0,019/0,062 mm (0,0007/0,0024 pol.)7

ESPECIFICAÇÕES DE FOLGA3 ECV630-ECV680 ECV730-ECV749 CV26 CV735 CV745

Êmbolo, Anéis do Êmbolo e o Pino do Êmbolo (Continua)

Válvulas e Elevadores da Válvula
Elevador Hidráulico na Folga de 
Funcionamento do Cárter

0,011/0,048 mm (0,0004/0,0019 pol.) 0,0241/0,0501 mm (0,0009/0,0020 pol.)

Folga de Funcionamento da Haste 
da Válvula de Admissão até à Guia 
da Válvula

0,040/0,078 mm (0,0016/0,0031 pol.) 0,038/0,076 mm (0,0015/0,0030 pol.)

Folga de Funcionamento da Haste 
da Válvula de Escape até à Guia 
da Válvula

0,052/0,090 mm (0,0020/0,0035 pol.) 0,050/0,088 mm (0,0020/0,0035 pol.)

D.I. da Guia da Válvula de Admissão
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

7,040/7,060 mm (0,2772/0,2780 pol.)
7,134 mm (0,2809 pol.)

7,038/7,058 mm (0,2771/0,2779 pol.)
7,134 mm (0,2809 pol.)

D.I. da Guia da Válvula de Escape
 Novo
 Limite de Desgaste Máx.

7,040/7,060 mm (0,2772/0,2780 pol.)
7,159 mm (0,2819 pol.)

7,038/7,058 mm (0,2771/0,2779 pol.)
7,159 mm (0,2819 pol.)

Tamanho do Mandril da Guia da 
Válvula

 Normal
 0,25 mm O.S.

7,050 mm (0,2776 pol.)
7,300 mm (0,2874 pol.)

7,048 mm (0,2775 pol.)
7,298 mm (0,2873 pol.)

Elevação Mínima da Válvula 
de Admissão

8,07 mm (0,3177 pol.)

Elevação Mínima da Válvula 
de Escape

8,07 mm (0,3177 pol.)

Ângulo da Sede da Válvula Nominal 45°
3 Os valores encontram-se em unidades métricas. Os valores entre parêntesis são equivalentes em inglês.
7 Meça 6 mm (0,2362 pol.) acima do fundo da saia do êmbolo, em ângulos retos, no pino do êmbolo.
8 Meça 13 mm (0,5118 pol.)acima do fundo da saia do êmbolo, em ângulos retos, no pino do êmbolo.
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VALORES DE BINÁRIO GERAIS

Recomendações de Binário de Fixador Métrico para Aplicações Normais

Classe de Propriedade Fixadores Não 
Críticos 

Em AlumínioDimensão 4,8 5,8 8,8 10,9 12,9

Binário de Aperto: N·m (pol. lb.) ± 10%
M4 1,2 (11) 1,7 (15) 2,9 (26) 4,1 (36) 5,0 (44) 2,0 (18)
M5 2,5 (22) 3,2 (28) 5,8 (51) 8,1 (72) 9,7 (86) 4,0 (35)
M6 4,3 (38) 5,7 (50) 9,9 (88) 14,0 (124) 16,5 (146) 6,8 (60)
M8 10,5 (93) 13,6 (120) 24,4 (216) 33,9 (300) 40,7 (360) 17,0 (150)

Binário de Aperto: N·m (pés lb.) ± 10%
M10 21,7 (16) 27,1 (20) 47,5 (35) 66,4 (49) 81,4 (60) 33,9 (25)
M12 36,6 (27) 47,5 (35) 82,7 (61) 116,6 (86) 139,7 (103) 61,0 (45)
M14 58,3 (43) 76,4 (56) 131,5 (97) 184,4 (136) 219,7 (162) 94,9 (70)

Conversões de Binário
N·m = pol. lb. x 0,113 pol. lb. = N·m x 8,85
N·m = pés. lb. x 1,356 pés lb. = N·m x 0,737

Recomendações de Binário de Fixador Inglês para Aplicações Normais

Cavilhas, Parafusos, Porcas e Fixadores Montados em Ferro Fundido ou Aço
Grau 2 ou 5 Fixadores no 

Alumínio

Dimensão Grau 2 Grau 5 Grau 8
Binário de Aperto: N·m (pol. lb.) ± 20%

8-32 2,3 (20) 2,8 (25) — 2,3 (20)
10-24 3,6 (32) 4,5 (40) — 3,6 (32)
10-32 3,6 (32) 4,5 (40) — —
1/4-20 7,9 (70) 13,0 (115) 18,7 (165) 7,9 (70)
1/4-28 9,6 (85) 15,8 (140) 22,6 (200) —

5/16-18 17,0 (150) 28,3 (250) 39,6 (350) 17,0 (150)
5/16-24 18,7 (165) 30,5 (270) — —
3/8-16 29,4 (260) — — —
3/8-24 33,9 (300) — — —

Binário de Aperto: N·m (pés lb.) ± 20%
5/16-24 — — 40,7 (30) —
3/8-16 — 47,5 (35) 67,8 (50) —
3/8-24 — 54,2 (40) 81,4 (60) —

7/16-14 47,5 (35) 74,6 (55) 108,5 (80) —
7/16-20 61,0 (45) 101,7 (75) 142,5 (105) —
1/2-13 67,8 (50) 108,5 (80) 155,9 (115) —
1/2-20 94,9 (70) 142,4 (105) 223,7 (165) —

9/16-12 101,7 (75) 169,5 (125) 237,3 (175) —
9/16-18 135,6 (100) 223,7 (165) 311,9 (230) —
5/8-11 149,5 (110) 244,1 (180) 352,6 (260) —
5/8-18 189,8 (140) 311,9 (230) 447,5 (330) —
3/4-10 199,3 (147) 332,2 (245) 474,6 (350) —
3/4-16 271,2 (200) 440,7 (325) 637,3 (470) —
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Determinadas ferramentas de qualidade estão concebidas para ajudá-lo em procedimentos de desmontagem, reparação e 
remontagem específi cos. Utilizando ferramentas concebidas para um trabalho específi co, pode assistência técnica a motores de 
uma forma mais fácil rápida e segura! Para além disso, aumentará as suas capacidades de assistência técnica e a satisfação do 
cliente, diminuindo o tempo de paragem do motor.
Em seguida apresentamos uma lista de ferramentas e a respetiva origem.
FORNECEDORES DE FERRAMENTAS SEPARADOS
Ferramentas Kohler Contacte o seu 
fornecedor Kohler local. 

SE Tools
415 Howard St
Lapeer, MI 48446
Telefone 810-664-2981
Linha Gratuita 800-664-2981
Fax 810-664-8181

Design Technology Inc.
768 Burr Oak Drive
Westmont, IL 60559
Telefone 630-920-1300
Fax 630-920-0011

FERRAMENTAS
Descrição Fonte/N.º de Peça
Aparelho de Teste Conteúdo do Álcool
Para testar o conteúdo do álcool (%) em combustíveis reformulados/oxigenados.

Kohler 25 455 11-S

Placa da Folga Final da Árvore de Cames
Para verifi car a folga fi nal da árvore de cames.

Ferramentas SE KLR-82405

Protector do Vedante da Árvore de Cames (Aegis)
Para proteger o vedante durante a instalação da árvore de cames.

Ferramentas SE KLR-82417

Aparelho de Teste de Fuga do Cilindro
Para verifi car a retenção de combustão e se o cilindro, os pistões, o êmbolo ou as válvulas 
estão gastos.
Componentes individuais disponíveis:
Adaptador 12 mm x 14 mm (Necessário para teste de compressão em motores XT-6)

Kohler 25 761 05-S

Design Technology Inc.
DTI-731-03

Kit de Ferramentas de Revendedor (Doméstico)
Kit completo de ferramentas Kohler necessárias.
Componentes do 25 761 39-S
Aparelho de Teste do Sistema de Ignição
Aparelho de Teste de Fuga do Cilindro
Kit de Teste da Pressão do Óleo
Aparelho de Teste do Rectifi cador-Regulador (120 V AC/60Hz)

Kohler 25 761 39-S

Kohler 25 455 01-S
Kohler 25 761 05-S
Kohler 25 761 06-S
Kohler 25 761 20-S

Kit de Ferramentas de Revendedor (Internacional)
Kit completo de ferramentas Kohler necessárias.
Componentes do 25 761 42-S
Aparelho de Teste do Sistema de Ignição
Aparelho de Teste de Fuga do Cilindro
Kit de Teste da Pressão do Óleo
Aparelho de Teste do Rectifi cador-Regulador (240 V AC/50Hz)

Kohler 25 761 42-S

Kohler 25 455 01-S
Kohler 25 761 05-S
Kohler 25 761 06-S
Kohler 25 761 41-S

Aparelho de Teste de Vácuo/Pressão Digital
Para inspeccionar o vácuo do cárter.
Componentes individuais disponíveis:
Borracha Adaptador Vela

Design Technology Inc.
DTI-721-01

Design Technology Inc.
DTI-721-10

Software de Diagnóstico da Injecção Electrónica de Combustível (IEC)
Para Laptop ou PC Desktop.

 Kohler 25 761 23-S

Kit de Assistência Técnica da IEC
Para resolução de problemas e instalação de um motor EFI.
Componentes do 24 761 01-S
Aparelho de Teste de Pressão de Combustível
Luz de Teste
Adaptador de 90°
Encaixe em T em linha
Código da Vela, Fio Vermelho
Código da Vela, Fio Azul
Mangueira do Adaptador da Válvula Shrader

Kohler 24 761 01-S

Design Technology Inc.
DTI-019
DTI-021
DTI-023
DTI-035
DTI-027
DTI-029
DTI-037

Extrator do Volante do Motor
Para remover correctamente o volante do motor.

Ferramentas SE KLR-82408
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FERRAMENTAS
Descrição Fonte/N.º de Peça
Ferramenta de Elevação da Válvula Hidráulica
Para remover e instalar elevadores hidráulicos.

Kohler 25 761 38-S

Aparelho de Teste do Sistema de Ignição
Para testar a saída em todos os sistemas, incluindo o CD.

Kohler 25 455 01-S 

Conta-rotações Indutivo (Digital)
Para verifi car a velocidade de funcionamento (RPM) de um motor.

Design Technology Inc.
DTI-110

Chave Dentada (Séries K e M) 
Para remover e reinstalar as porcas de retenção do tambor do cilindro.

Kohler 52 455 04-S

Kit de Teste da Pressão do Óleo
Para testar/verifi car a pressão do óleo em motores lubrifi cados sob pressão.

Kohler 25 761 06-S

Aparelho de Teste Regulador-Rectifi cador (corrente de 120 volt)
Aparelho de Teste Regulador-Rectifi cador (corrente de 240 volt)
Para teste de reguladores de retifi cador.
Componentes de 25 761 20-S e 25 761 41-S
Cablagem de Teste do Regulador CS-PRO
Cablagem de Teste do Regulador Especial com Diodo

Kohler 25 761 20-S
Kohler 25 761 41-S 

Design Technology Inc.
DTI-031
DTI-033

Aparelho de teste do Módulo Spark Advance (SAM)
Para testar o SAM (ASAM e DSAM) em motores com SMART-SPARK™.

Kohler 25 761 40-S

Kit de Assistência Técnica ao Arrancador (Todos os Arrancadores)
Para remover e reinstalar anéis de retenção do accionamento e escovas.
Componentes individuais disponíveis:
Ferramenta de Apoio da Escova do Motor de Arranque (solenóide de mudança de velocidade)

Ferramentas SE KLR-82411

Ferramentas SE KLR-82416
Conjunto de ferramentas de regulação de tempo Triad/OHC
Para apoio de engrenagens da árvore de cames e cambota em posição temporizada, durante 
a instalação da correia dentada.

Kohler 28 761 01-S

Mandril da Guia da Válvula (Séries K e M)
Para medir correctamente as guias da válvula, após a instalação.

Design Technology Inc.
DTI-K828

Mandril da Guia da Válvula O.S. (Série Command)
Para guias da válvula mandrilagem gastas aceitarem substituição válvulas. Pode ser utilizado em 
prensas de brocar as velocidades baixas ou com um apoio inferior, para mandrilagem manual.

Kohler 25 455 12-S

Apoio do Mandril
Para mandrilagem manual, utilizando o mandril Kohler 25 455 12-S.

Design Technology Inc.
DTI-K830

AJUDAS
Descrição Fonte/N.º de Peça
Lubrifi cante da Árvore de Cames (Valspar ZZ613) Kohler 25 357 14-S
Massa Lubrifi cante Dielectric (GE/Novaguard G661) Kohler 25 357 11-S
Massa Lubrifi cante Dielectric Loctite® 51360
Lubrifi cante Para Accionamento de Motor de Arranque Eléctrico Kohler (Arrancador Por 
Inércia)

Kohler 52 357 01-S

Lubrifi cante Kohler Para Accionamento de Motor de Arranque Eléctrico (Mudança de 
Velocidade)

Kohler 52 357 02-S

Vedante de Silicone RTV
 Loctite® 5900® Carroçaria Pesada, em embalagem aerossol de 4 oz.
 Para utilização estão aprovados apenas vedantes à base de oxima, resistentes ao óleo 

RTV, como os indicados. São recomendados o Loctite® Nº(s) 5900® ou 5910® para obter 
as melhores características de vedação.

Kohler 25 597 07-S
Loctite® 5910®

Loctite® Ultra Black 598™
Loctite® Ultra Azul 587™

Loctite® Ultra Copper 5920™
Lubrifi cante para a Engrenagem das Estrias Kohler 25 357 12-S
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FERRAMENTA DE APOIO DO VOLANTE DO MOTOR FERRAMENTA PARA BRAÇO OSCILANTE/CAMBOTA

É possível fazer uma ferramenta de apoio do motor a partir de 
uma coroa dentada do volante do motor usada, utilizando-a 
em vez de uma chave de correia.
1. Utilizando um disco de corte abrasivo, corte um segmento 

de seis dentes da coroa dentada conforme mostrado.
2. Rectifi que quaisquer rebarbas ou arestas afi adas.
3. Inverta o segmento e coloque-o entre os ressaltos da 

ignição no cárter de forma a que os dentes da ferramenta 
engatem nos dentes da coroa dentada do volante do 
motor. Os ressaltos bloquearão a ferramenta e o volante 
do motor na posição de afrouxamento, aperto ou para 
desmontagem com um extrator.

A partir de uma biela usada é possível fazer uma chave de 
porcas para levantar os braços oscilantes ou rodar a biela.
1. Arranje uma biela usada de um motor de 10 HP ou 

superior. Remova e deite fora a tampa da biela.
2. Remova os pernos de uma biela posi-lock ou retifi que os 

passos de alinhamento de uma biela de comando, de 
forma que a superfície de união fi que plana.

3. Utilize um parafuso de cabeça de 1 polegada com o 
tamanho de rosca correto que corresponda às roscas na 
biela.

4. Utilize uma anilha plana com o D.I. correto para fazer 
deslizar o parafuso de cabeça e um D.E. de 
aproximadamente 1 pol. Instale o parafuso de cabeça 
e a anilha na superfície de união da biela.
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Resolução de Problemas

O Motor Arranca Mas Não Liga
● Bateria ligada ao contrário.
● Fusível queimado.
● Anomalia na solenóide do combustível.
● A borboleta não fecha.
● Calha de combustível ou fi ltro do combustível obstruídos.
● Díodo em cablagem eléctrica falhou em modo de circuito 

aberto.
● Avaria no DSAI ou DSAM.
● Depósito de combustível vazio.
● Com falha na unidade de controlo electrónico.
● Com falha na(s) bobina(s) ignição.
● Com falha na vela(s) de ignição(s).
● Avaria na bomba do combustível-mangueira vácuo 

obstruída ou com fuga.
● Válvula de corte de combustível fechada.
● Anomalia no(s) módulo(s) de ignição ou com folga 

excessiva.
● Tensão insufi ciente na unidade de controlo electrónico.
● Interruptor Inícielo engatado ou com falha.
● Interruptor de chave ou interruptor de corte, na posição de 

desligado.
● Nível baixo de óleo.
● Qualidade do combustível (sujidade, água, antiguidade, 

mistura).
● Avaria na SMART-SPARKTM.
● Cabo da(s) vela(s) de ignição desligado.
O Motor Arranca Mas Não Continua a Funcionar
● Com falha no carburador.
● Com falha na junta da cabeça do cilindro.
● Com falha ou desajuste dos controlos da placa da borboleta 

ou do obturador de ar.
● Avaria na bomba do combustível-mangueira vácuo 

obstruída ou com fuga.
● Fuga no sistema de admissão de ar.
● Ligações ou fi os soltos que causam intermitência na ligação 

à terra.
● Qualidade do combustível (sujidade, água, antiguidade, 

mistura).
● Ventilação limitada na tampa do depósito do combustível.
O Motor Arranca Com Difi culdade
● Calha de combustível ou fi ltro do combustível obstruídos.
● Sobreaquecimento do motor.
● Com falha no mecanismo AAC.
● Com falha ou desajuste dos controlos da placa da borboleta 

ou do obturador de ar.
● Com falha na vela(s) de ignição(s).
● Chave do volante do motor gasta.
● Avaria na bomba do combustível-mangueira vácuo 

obstruída ou com fuga.
● Interruptor Inícielo engatado ou com falha.
● Ligações ou fi os soltos que causam intermitência na ligação 

à terra.
● Compressão baixa.
● Qualidade do combustível (sujidade, água, antiguidade, 

mistura).
● Faísca fraca.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Quando ocorrerem problemas, considere causas simples que à primeira vista possam parecer demasiado óbvias. Por exemplo, 
um problema de arranque pode ser causado por um depósito de combustível vazio.
Em baixo são indicadas algumas causas gerais comuns de problemas do motor que variam por especifi cação de motor. Utilize-as 
para localizar os factores da causa.

O Motor Não Arrancará
● Bateria descarregada.
● Com falha no motor de arranque eléctrico ou na solenóide.
● Com falha no interruptor de chave ou no interruptor de 

ignição.
● Interruptor Inícielo engatado ou com falha.
● Ligações ou fi os soltos que causam intermitência na ligação 

à terra.
● As linguetas não engatam na taça de accionamento.
● Componentes do motor interno gripados.
O Motor Funciona Mas Falha
● Carburador ajustado de forma incorrecta.
● Sobreaquecimento do motor.
● Com falha na vela(s) de ignição(s).
● Anomalia no(s) módulo(s) de ignição ou com folga 

excessiva.
● Folga de ar do sensor de posição da cambota incorrecta.
● Interruptor Inícielo engatado ou com falha.
● Ligações ou fi os soltos que causam intermitência na ligação 

à terra.
● Qualidade do combustível (sujidade, água, antiguidade, 

mistura).
● Cabo da(s) vela(s) de ignição desligado.
● Cabo da vela de ignição solto no bujão.
● Cabo da vela de ignição solto.
O Motor Não Funcionará ao Ralenti
● Sobreaquecimento do motor.
● Com falha na vela(s) de ignição(s).
● Agulha(s) de regulação do combustível do ralenti mal 

ajustada.
● Parafuso de regulação da velocidade ralenti mal ajustada.
● Fornecimento inadequado de combustível.
● Compressão baixa.
● Qualidade do combustível (sujidade, água, antiguidade, 

mistura).
● Ventilação limitada na tampa do depósito do combustível.
O motor sobreaquece
● Ventoinha de refrigeração partida.
● Carga excessiva do motor.
● A correia de ventoinha falhou ou está desligada.
● Com falha no carburador.
● Nível do óleo alto no cárter.
● Mistura pobre do combustível.
● Nível baixo dos fl uidos do sistema de arrefecimento.
● Nível baixo do óleo no cárter.
● Componentes do radiador e/ou sistema de arrefecimento 

obstruídos, limitados, ou com fuga.
● A correia da bomba água falhou ou está partida.
● Avaria na bomba de água.
O Motor Detona
● Carga excessiva do motor.
● Mau funcionamento do elevador hidráulico.
● Viscosidade ou tipo de óleo incorrectos.
● Desgaste ou dano internos.
● Nível baixo do óleo no cárter.
● Qualidade do combustível (sujidade, água, antiguidade, 

mistura).
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O Motor Perde Potência
● Elemento de fi ltro de ar sujo.
● Sobreaquecimento do motor.
● Carga excessiva do motor.
● Escape limitado.
● Com falha na vela(s) de ignição(s).
● Nível do óleo alto no cárter.
● Ajuste incorrecto do regulador.
● Bateria fraca.
● Compressão baixa.
● Nível baixo do óleo no cárter.
● Qualidade do combustível (sujidade, água, antiguidade, 

mistura).
O Motor Consome Uma Quantidade Excessiva de Óleo
● Fixadores soltos ou incorrectamente apertados.
● Cabeça do cilindro fundida ou sobreaquecida.
● Bobina do respiro partida.
● O respiro do cárter obstruído, partido ou não funciona.
● Cárter demasiado cheio.
● Viscosidade ou tipo de óleo incorrectos.
● Orifício do cilindro gasto.
● Anéis do êmbolo gastos ou partidos.
● Guias ou hastes da válvula gastas.
Sai Óleo dos Vedantes/Juntas do Óleo
● Bobina do respiro partida.
● O respiro do cárter obstruído, partido ou não funciona.
● Fixadores soltos ou incorrectamente apertados.
● Gás do cárter do êmbolo ou válvulas com fuga.
● Escape limitado.

INSPECÇÃO DO MOTOR EXTERNO
NOTA: É uma boa prática drenar o óleo num local afastado 

da bancada de trabalho. Certifi que-se de que dá 
tempo sufi ciente para a drenagem completa.

Antes de limpar ou desmontar o motor, efectue uma inspecção 
cuidadosa do seu aspecto e estado externos. Esta inspecção 
pode dar pistas para o que se poderá encontrar no interior do 
motor (e a causa) quando é desmontado.
● Inspeccione se existe acumulação de sujidade e resíduos 

no cárter, nas barbatanas de arrefecimento, no fi ltro de 
resíduos e em outras superfícies exteriores. Sujidade ou 
resíduos nestas áreas podem causar sobreaquecimento.

● Inspeccione a existência óbvia de fugas de combustível e 
de óleo, e de componentes danifi cados. Uma fuga 
excessiva de óleo pode indicar um respiro obstruído ou fora 
de funcionamento, vedantes e juntas gastos ou danifi cados 
ou fi xadores soltos.

● Inspeccione na tampa do fi ltro de ar e na base, se existem 
danos ou sinais de encaixe ou vedação inadequados.

● Inspeccione o elemento de fi ltro de ar. Procure orifícios, 
rasgões, superfícies de vedação fendidas ou danifi cadas, ou 
outros danos que possam permitir a entrada de ar não 
fi ltrado no motor. Um elemento sujo ou obstruído pode 
indicar uma manutenção insufi ciente ou imprópria.

● Inspeccione se existe sujidade na garganta do carburador. 
A existência de sujidade na garganta é mais uma indicação 
de que o fi ltro de ar não estava a funcionar correctamente. 

● Inspeccione se o nível do óleo está dentro do intervalo de 
funcionamento na vareta. Se estiver acima, verifi que a 
existência de cheiro a gasolina.

● Inspeccione o estado do óleo. Drene o óleo para um 
recipiente; deverá fl uir livremente. Verifi que se existem 
aparas metálicas ou outras partículas estranhas.

 A fuligem é um produto natural da combustão; uma pequena 
acumulação é normal. A formação excessiva de fuligem 
pode indicar, por exemplo, características do combustível 
demasiado ricas, ignição fraca, intervalo de mudança de 
óleo demasiado longo ou utilização de peso ou tipo de óleo 
incorrectos.

LIMPAR O MOTOR

 ADVERTÊNCIA
Os Solventes de Limpeza podem causar 
ferimentos graves ou a morte.
Utilize apenas em áreas bem ventiladas, longe de 
fontes de ignição.

Os produtos de limpeza do carburador e os solventes são 
extremamente infl amáveis. Siga os avisos e instruções do 
fabricante sobre produtos de limpeza e sobre a sua 
utilização adequada e segura. Nunca utilize gasolina como 
agente de limpeza.

Depois de inspeccionar o estado exterior do motor, limpe-o 
cuidadosamente antes de desmontá-lo. Limpe os 
componentes individuais à medida que for desmontando o 
motor. Só é possível inspeccionar e medir com precisão o 
desgaste ou dano em peças que estejam limpas. Existem à 
venda muitos produtos de limpeza que removerão 
rapidamente gordura, óleo e fuligem de peças do motor. 
Quando esse produto de limpeza é utilizado, siga as 
instruções e precauções de segurança do fabricante 
cuidadosamente.
Antes de montar novamente o motor e colocá-lo em 
funcionamento, certifi que-se de que eliminou todos os 
resíduos do produto de limpeza. Mesmo pequenas 
quantidades deste produto de limpeza podem rapidamente 
eliminar as propriedades de lubrifi cação do óleo de motor.
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Resolução de Problemas

Estado Conclusão
Respiro do cárter obstruído ou fora de funcionamento. NOTA: Se o respiro fi zer parte da tampa da válvula e não tiver 

assistência técnica separadamente, substitua a tampa 
da válvula e inspeccione novamente a pressão.

Desmonte o respiro, limpe as peças cuidadosamente, verifi que 
as superfícies vedantes relativamente a planeidade, reinstale e 
verifi que a pressão novamente. 

Vedantes e/ou juntas com fuga. Fixadores soltos ou 
incorrectamente apertados.

Substitua todos os vedantes gastos ou danifi cados. Certifi que-
se de que todos os fi xadores estão apertados fi rmemente. 
Sempre que necessário utilize valores de binário e sequências 
adequados.

Gás do cárter do êmbolo ou válvulas com fuga (confi rme, 
inspeccionando os componentes).

Reacondicione o êmbolo, os anéis, o orifício do cilindro, as 
válvulas e as guias da válvula.

Escape limitado. Inspeccione o fi ltro do escape/extintor de faísca (se equipado). 
Limpe e substitua se necessário. Repare ou substitua qualquer 
outro silenciador ou peças do sistema de exaustão danifi cados 
ou limitados.

TESTE DE VÁCUO DO CÁRTER

 ADVERTÊNCIA

O Monóxido de Carbono pode causar náuseas 
graves, desmaio ou a morte.
Evite inalar os gases de escape.

Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono 
venenoso. O monóxido de carbono é inodoro, incolor e, se 
inalado, pode causar morte.

Para testar o vácuo do cárter com o manómetro:
1. Insira o batente de borracha no orifício de enchimento do 

óleo. Certifi que-se de que o grampo de constrição está 
instalado na mangueira e utilize os adaptadores cónicos 
para ligar a mangueira entre o batente e um dos tubos do 
manómetro. Deixe o outro tubo aberto para a atmosfera. 
Inspeccione se no manómetro o nível da água se 
encontra na linha “0”. Certifi que-se de que o grampo de 
constrição está fechado.

2. Ligue o motor e deixe-o a trabalhar em vazio à velocidade 
alta sem carga.

3. Abra o grampo e observe o nível da água no tubo.
 O nível no lado do motor deve ser um mínimo de 10,2 cm 

(4 pol.) acima de nível do lado aberto.
 Se o nível no lado do motor for inferior ao especifi cado 

(baixo/sem vácuo) ou for inferior ao nível no lado aberto 
(pressão), verifi que as condições na tabela abaixo. 

4. Feche o grampo de corte antes de parar o motor.

Para testar o vácuo do cárter com o kit do manómetro de 
pressão/vácuo:
1. Remova a vareta do óleo ou a tampa de enchimento do 

óleo.
2. Insira o adaptador na abertura da tampa de enchimento 

do óleo/vareta virado ao contrário no fi nal de um tubo da 
vareta do óleo de diâmetro pequeno ou directamente no 
motor, se não se utilizar um tubo. Insira o encaixe dentado 
do manómetro no orifício do batente. 

3. Ligue o motor e observe a leitura do manómetro.
 Aparelho de teste analógico–O movimento da agulha para 

a esquerda do “0” é um vácuo e o movimento para a 
direita indica uma pressão. 

 Aparelho de teste digital–pressione o botão de teste na 
parte superior do aparelho de teste.

 O vácuo do cárter deve ser entre 10,2 cm (4 pol.) de água. 
Se a leitura for inferior à especifi cação ou se houver 
pressão, inspeccione na tabela que se segue as possíveis 
causas e soluções.

 ADVERTÊNCIA

As Peças Rotativas podem causar ferimentos 
graves.
Afaste-se quando o motor estiver a funcionar.

Para evitar ferimentos, mantenha as mãos, os pés, o cabelo e 
o vestuário longe de quaisquer peças rotativas. Nunca ligue o 
motor sem as tampas, as blindagens ou as protecções.

Deverá existir um vácuo parcial no cárter quando o motor está a trabalhar. A pressão no cárter (normalmente causada por um 
respiro obstruído ou montado incorrectamente) pode forçar o óleo a sair pelos vedantes do óleo, juntas ou outros pontos 
disponíveis.
Mede-se melhor o vácuo do cárter com um manómetro de água ou um manómetro de vácuo. Nos kits fornecem-se instruções 
completas.
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TESTE DE COMPRESSÃO
Para Comando Twins:
Pode fazer-se um teste de compressão num motor quente. Limpe qualquer sujidade ou resíduos para fora da base da(s) vela(s) 
de ignição antes de removê-las. Certifi que-se de que o obturador de ar está desligado e a borboleta está totalmente aberta 
durante teste. A compressão deve ser pelo menos de 160 psi e não variar mais do que 15% entre cilindros.
Todos os outros modelos:
Estes motores estão equipados com um mecanismo de alívio automático de compressão (AAC). É difícil obter um leitura precisa 
da compressão, com o mecanismo AAC. Como alternativa, utilize o teste de fuga do cilindro descrito abaixo.
TESTE DE FUGA DO CILINDRO
Um teste de fuga do cilindro pode ser uma alternativa valiosa a um teste de compressão. Aplicando pressão na câmara de 
combustão de uma fonte de ar externa pode determinar-se se as válvulas ou os anéis estão a verter e qual a gravidade.
O aparelho de teste de fuga do cilindro para motores pequenos é relativamente simples e barato. O aparelho de teste inclui um 
desligamento rápido para ligar a mangueira do adaptador e uma ferramenta de apoio.
1. Coloque o motor a trabalhar durante 3-5 minutos para que aqueça.
2. Retire a(s) vela(s) de ignição e o fi ltro do ar do motor.
3. Rode a cambota até que o êmbolo (do cilindro a testar) fi que no ponto morto superior (PMS) do curso de compressão. 

Mantenha o motor nesta posição durante o teste. Se a extremidade da tomada de força da cambota estiver acessível pode 
utilizar-se a ferramenta de apoio fornecida com o aparelho de teste. Aperte a ferramenta de apoio na cambota. Instale uma 
barra seccionador de 3/8 pol. no orifício/ranhura da ferramenta de apoio, de forma a que fi que perpendicular à ferramenta de 
apoio e à tomada de força da cambota.

 Se a extremidade do volante do motor estiver mais acessível utilize uma barra seccionador e uma tomada no parafuso/na 
porca do volante do motor para mantê-lo na posição. Pode necessitar de um ajudante para segurar a barra seccionador 
durante o teste. Se o motor estiver montado numa peça do equipamento, poderá conseguir segurá-lo fi xando ou inserindo 
uma cunha num componente de accionamento. Certifi que-se de que o motor não pode rodar para fora do ponto morto 
superior (PMS) em nenhuma direcção.

4. Instale o adaptador no orifício da vela de ignição mas por agora não o encaixe no aparelho de teste.
5. Rode botão regulador completamente no sentido anti-horário.
6. Ligue ao aparelho de teste uma fonte de ar de, no mínimo, 50 psi.
7. Rode o botão regulador no sentido horário (direcção de aumento) até que a agulha do manómetro esteja na área de 

regulação amarela na extremidade inferior da escala.
8. Ligue o desligamento rápido do aparelho de teste à mangueira do adaptador. Segurando fi rmemente o motor na posição de 

ponto morto superior (PMS), abra gradualmente o aparelho de válvula de teste. Observe a leitura do manómetro e ouça se sai 
ar na admissão do carburador, na saída de escape e no respiro do cárter. 

Estado Conclusão
Sai ar do respiro do cárter. Anel ou cilindro gastos.
Sai ar do sistema de escape. Válvula de escape defeituosa/montagem incorrecta.
Sai ar da admissão. Válvula de admissão defeituosa/montagem incorrecta.
Leitura do manómetro na zona “baixa” (verde). Anéis do êmbolo e cilindro em bom estado.
Leitura do manómetro na zona “moderada” (amarelo). Ainda pode utilizar-se o motor, mas existe algum desgaste. 

O cliente deve começar a planear uma revisão ou substituição.
Leitura do manómetro na zona “alta” (vermelho). Anéis e/ou cilindro com um desgaste considerável. Deve 

reacondicionar-se ou substituir-se o motor.
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Filtro/Admissão de ar

FILTRO DE AR
Estes sistemas têm a certifi cação CARB/EPA e os componentes 
não devem ser alterados nem modifi cados de forma alguma.
Componentes dos Filtro de Ar Simples

B

E

F

H

A

C

D

G

A Tampa do Filtro do Ar B Botão do Filtro de Ar
C Porca de Orelhas D Tampa do Elemento
E Vedante de Borracha F Pré-fi ltro
G Elemento de Papel H Base do Filtro de Ar

Componentes dos Filtro de Ar Reforçado

L

J
I

K

O

N

M

N

M

P

Q

I Alojamento do Filtro 
de Ar J Elemento

K Tampa Terminal L Válvula do Ejector 
de Poeira

M Grampo de Retenção N Elemento Interno
O Área do Ejector P Rede de Entrada

Q Condutor “Minder” 
do Filtro

NOTA: Utilizar o motor com componentes do fi ltro soltos ou 
danifi cados pode causar desgaste e falha 
prematuros. Substitua todos os componentes 
dobrados ou danifi cados.

NOTA: Não pode utilizar-se ar comprimido para soprar o 
elemento de papel.

Simples
Solte o botão e retire a tampa do fi ltro do ar.
Pré-fi ltro
1. Retire o pré-fi ltro do elemento de papel.
2. Substitua ou lave o pré-fi ltro em água quente com 

detergente. Enxagúe e deixe secar ao ar.
3. Embeba o pré-fi ltro com óleo de motor novo; esprema o 

excesso de óleo.
4. Coloque novamente o pré-fi ltro sobre o elemento de 

papel.
Elemento de Papel
1. Limpe a área à volta do elemento. Retire a porca de 

orelhas, a tampa do elemento e o elemento de papel com 
pré-fi ltro.

2. Separe o pré-fi ltro do elemento; preste assistência ao 
pré-fi ltro e substitua o elemento de papel.

3. Verifi que o estado do vedante de borracha e substitua-o 
se necessário.

4. Instale o elemento de papel novo na base; instale o 
pré-fi ltro sobre o elemento de papel; instale novamente a 
tampa do elemento e fi xe-a com a porca de orelhas.

Instale novamente a tampa do fi ltro de ar e fi xe-o com o botão.
Elemento Reforçado
1. Desengate os grampos de fi xação e retire a(s) tampa(s) 

terminal(ais). 
2. Limpe e verifi que rede de entrada (se equipado).
3. Puxe o elemento do fi ltro de ar para fora do alojamento e 

substitua. Verifi que o estado do elemento interior; 
substitua-o quando estiver sujo.

4. Verifi que todas as peças relativamente ao desgaste, 
fendas ou danos e se a área do ejector está limpa.

5. Instale o(s) novo(s) elemento(s).
6. Instale novamente a(s) tampa(s) terminal(ais) com a 

válvula/o fi ltro do ejector de poeira virados para baixo; 
fi xe com os grampos de retenção.

Tubo Respirador
Certifi que-se de que ambas as extremidades do tubo do 
respiro estão ligadas correctamente.

REFRIGERAÇÃO DE AR

 ADVERTÊNCIA
As Peças Quentes podem causar queimaduras 
graves.
Não toque no motor enquanto este estiver a 
trabalhar ou imediatamente após parar.

Nunca ligue o motor sem as blindagens térmicas ou as 
protecções.

O arrefecimento adequado é essencial. Para evitar 
sobreaquecimento, limpe os fi ltros de cortina, as barbatanas 
de arrefecimento e outras superfícies externas do motor. Evite 
pulverizar com água a cablagem eléctrica ou quaisquer 
componentes eléctricos. Consulte o Plano de Manutenção.
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 ADVERTÊNCIA
O Combustível Explosivo pode causar incêndios 
e queimaduras graves.
Não encha o depósito de combustível enquanto 
o motor estiver quente ou a trabalhar.

A gasolina é extremamente infl amável e os vapores 
podem explodir se forem infl amados. Guarde a gasolina 
apenas em contentores aprovados, em edifícios bem 
ventilados e desocupados, longe de faíscas ou de 
chamas. O combustível derramado pode incendiar-se 
se entrar em contacto com peças quentes ou faíscas da 
ignição. Nunca utilize gasolina como agente de limpeza.

O sistema de injecção electrónica de combustível (IEC) 
típico e componentes relacionados inclui:
● Bomba de elevação e módulo/bomba de combustível.
● Filtro de combustível.
● Linha de combustível de alta pressão.
● Linha(s) de Combustível.
● Injectores de combustível.
● Colector de admissão/corpo da borboleta.
● Unidade de controlo electrónica (UCE).
● Bobinas de ignição.
● Sensor da temperatura do (óleo) motor.
● Sensor de posição da borboleta (SPB). Os motores mais 

recentes possuem um SPB de contacto (escovas). 
Os motores mais antigos possuem um SPB sem contacto 
(magnético).

● Sensor de posição da cambota.
● Sensor de oxigénio.
● Os motores mais recentes possuem sensor de pressão 

absoluta do colector (PAC) em separado e um sensor 
de temperatura do ar de admissão (TAA) (localizado 
no corpo da borboleta).

● Os motores mais antigos possuem um sensor de 
temperatura/pressão absoluta do colector (TPAC).

● Luz indicadora de anomalia (LIA) - opcional.
● Conjunto da cablagem eléctrica e ligação eléctrica 

associada.

RECOMENDAÇÕES SOBRE COMBUSTÍVEL
Consulte Manutenção.
CALHA DE COMBUSTÍVEL
A linha de combustível de baixa permeação tem de ser 
instalada em todos os motores Kohler Co. para manter 
a conformidade regulamentar EPA e CARB.
FUNCIONAMENTO
NOTA: Quando realizar testes de continuidade ou de tensão, 

evite colocar demasiada pressão nos pinos do 
conector. Recomendam-se pontas de pino planas para 
testes para evitar separar ou dobrar os terminais.

O sistema de IEC está concebido para proporcionar um 
desempenho máximo do motor com uma efi cácia óptima 
de combustível e emissões o mais baixas possíveis. 
As funções da ignição e da injecção são controladas, 
monitorizadas electronicamente e corrigidas continuamente 
durante o funcionamento para manter o rácio ideal de 
combustível/ar.
O componente central do sistema é a Unidade de 
Controlo do Motor (UCM) que gere o funcionamento do 
sistema, determinando a melhor combinação de mistura 
de combustível e o tempo de ignição para as condições 
de funcionamento actuais.

Utiliza-se uma bomba de combustível de elevação para 
mover o combustível a partir de um depósito através de um 
fi ltro de combustível em linha e uma linha de combustível. 
O combustível é então bombeado para o módulo da bomba 
de combustível. O módulo da bomba de combustível 
regula a pressão do combustível para uma pressão de 
funcionamento do sistema de 39 psi. O combustível 
é entregue a partir de um módulo da bomba de combustível 
através da linha de combustível de pressão alta para os 
injectores, que fazem a injecção do combustível para 
as portas de admissão. A UCE controla a quantidade de 
combustível variando o período de tempo que os injectores 
estão ligados. Pode variar entre 2 até 12 milissegundos 
dependendo dos requisitos de combustível. A injecção 
controlada do combustível ocorre rotação sim, rotação não, 
ou uma vez em cada ciclo de 4 cursos. Quando a válvula 
de admissão se abre, a mistura de combustível/ar é levada 
para a câmara de combustão, comprime, infl ama e queima.
A UCE controla a quantidade de combustível injectado 
e o tempo de ignição controlando os sinais do sensor principal 
para a temperatura do motor, velocidade (RPM) e posição da 
borboleta (carga). Estes sinais principais são comparados com 
mapas pré-programados no chip do computador da UCE e 
esta ajusta o fornecimento de combustível para corresponder 
aos valores mapeados. Após o motor atingir a temperatura de 
funcionamento, um sensor de oxigénio de gás de escape dá 
uma resposta à UCE baseado na quantidade de oxigénio não 
utilizado no escape, indicando se a mistura de combustível 
fornecida é rica ou pobre. Com base nesta resposta, a UCE 
ajusta mais a entrada de combustível para restabelecer 
o rácio ideal de ar/combustível. Este modo de funcionamento 
é referido como um funcionamento em circuito fechado. 
O sistema de IEC funciona em circuito fechado quando são 
cumpridas as três condições que se seguem:
● A temperatura do óleo é superior a 50-60 °C (122-140 °F).
● O sensor de oxigénio aqueceu o sufi ciente para fornecer 

um sinal (mínimo 400 °C, 752 °F).
● O funcionamento do motor é regular (não arranca, 

aquece, acelera, etc.).

Durante o funcionamento em circuito fechado, a UCE tem 
a capacidade de reajustar controlos adaptáveis aprendidos 
e temporários, proporcionando compensação para 
alterações na condição geral do motor e no ambiente de 
funcionamento, para que possa manter o rácio ideal de ar/
combustível. O sistema exige uma temperatura mínima do 
óleo do motor superior a 60-70 °C (140-158 °F) para uma 
adaptação adequada. Estes valores adaptáveis mantêm-se 
desde que a UCE não seja restabelecida.
Durante determinados períodos de funcionamento como 
arranques, aquecimento, aceleração, carga elevada a 
frio, etc., é necessário um rácio de ar/combustível mais 
rico e o sistema funciona num modo de circuito aberto. 
No funcionamento em circuito aberto, a saída do sensor 
de oxigénio é utilizada para garantir que o motor está 
a funcionar com mistura rica e os ajustes de controlo 
baseiam-se apenas nos sinais do sensor principal e nos 
mapas programados. Este sistema funciona em circuito 
aberto sempre que as três condições para funcionamento 
em circuito fechado (acima) não sejam cumpridas.
A UCE é o cérebro ou o computador de processamento 
central de todo o sistema de IEC. Durante o funcionamento, 
os sensores recolhem dados continuamente que são 
transmitidos através cablagem eléctrica para os circuitos 
de entrada dentro da UCE. Os sinais para a UCE incluem: 
ignição (ligada/desligada), posição da cambota 
e velocidade (RPM), posição da borboleta, temperatura do 
óleo, temperatura do ar de admissão, níveis de oxigénio de 
escape, pressão absoluta do colector e tensão da bateria.
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A UCE compara os sinais de entrada com os mapas 
programados na memória para determinar os requisitos de 
combustível e de ignição adequados para as condições de 
funcionamento imediatas. Em seguida, a UCE envia sinais de 
saída para defi nir a duração do injector e o tempo de ignição.
A UCE realiza continuamente uma verifi cação de diagnóstico 
a si mesma, a cada um dos sensores e ao desempenho do 
sistema. Se for detectada uma anomalia, a UCE pode ligar a 
Luz Indicadora de Anomalia (LIA) (se equipada) no painel de 
controlo do equipamento, guardar 
o código de anomalia na memória de anomalias 
e passar para um modo de funcionamento predefi nido. 
Dependendo da importância ou da gravidade da anomalia, 
o funcionamento normal pode continuar. Um técnico pode 
aceder ao código de anomalia guardado utilizando um 
código de diagnóstico intermitente através da LIA. Está 
também disponível um programa de diagnóstico de software 
de computador opcional, consulte Ferramentas e Ajudas.
A UCE exige um mínimo de 6,0 volts para funcionar.
Para evitar velocidade excessiva do motor e uma possível 
falha, está programada uma função limitadora de rotações 
na UCE. Se se ultrapassar o limite máximo de RPM (4500), 
a UCE suprime os sinais da injecção, cortando o fl uxo de 
combustível. Este processo repete-se numa sucessão 
rápida, limitando o funcionamento ao máximo predefi nido.
A cablagem eléctrica utilizada no sistema de IEC liga os 
componentes eléctricos, fornecendo corrente e trajectos 
de massa para o sistema funcionar. Todos os sinais de 
entrada e de saída ocorrem através de dois conectores para 
qualquer tipo de clima especiais que ligam 
e bloqueiam a UCE. Os conectores são Pretos e Cinzentos 
e estão modulados de forma diferente para evitar fi carem 
incorrectamente presos na UCE.
O estado da cablagem, dos conectores e das ligações do 
terminal é essencial para desempenho e o funcionamento 
do sistema. Corrosão, humidade e ligações mal feitas 
são a causa provável para problemas de funcionamento 
e erros do sistema como um componente real. Para obter 
informações adicionais, consulte Sistema Eléctrico.
O sistema de IEC é um sistema de ligação à massa negativo 
de 12 VCC, concebido para funcionar com um mínimo de 
6,0 volts. Se a tensão do sistema fi car abaixo deste nível, 
o funcionamento dos componentes sensíveis à tensão como 
a UCE, a bomba de combustível, as bobinas de ignição e os 
injectores será intermitente ou interrompido, causando um 
funcionamento errático ou um arranque difícil. Uma bateria de 
12 volts totalmente carregada com um mínimo de 350 amps 
de arranque a frio é importante para manter um funcionamento 
do sistema fi ável e constante. O estado da bateria e do 
carregamento deve sempre ser verifi cado em primeiro lugar 
quando tentar resolver um problema de funcionamento.
Tenha em atenção que os problemas relacionados com a IEC 
são muitas vezes causados pela cablagem eléctrica ou pelas 
ligações. Mesmo pequenas quantidades de corrosão ou de 
oxidação nos terminais podem interferir com as correntes de 
miliamperes utilizadas no funcionamento do sistema.
Em muitos casos, a limpeza dos conectores e das ligações 
resolverá os problemas. Numa situação de emergência, 
simplesmente desligando e voltando a ligar os conectores 
pode limpar as superfícies de contacto o sufi ciente para 
restabelecer o funcionamento, pelo menos temporariamente.
Se um código de anomalia indicar um problema com 
um componente eléctrico, desligue o conector da UCE 
e verifi que se existe continuidade entre os terminais do 
conector do componente e os terminais correspondentes 
no conector da UCE utilizando um ohmímetro. Deve ser 
possível medir pouca resistência ou nenhuma, indicando 
que a cablagem desse circuito está a funcionar bem.

Suporte do Sensor de Posição da Cambota

B

A

A Design mais Recente 
do Suporte B Design mais Antigo do 

Suporte
O sensor de posição da cambota é essencial para 
o funcionamento do motor; controlo constante da rotação 
e da velocidade (RPM) da cambota. Existem 23 dentes 
consecutivos fundidos no volante do motor. Falta um dente 
e é utilizado como referência para a posição da cambota 
para a UCE. O sensor de posição da cambota indutivo com 
design do suporte mais recente está montado a 0,20-0,70 
mm (0,008-0,027 pol.) do volante do motor. O suporte com 
design mais antigo não necessita de ajuste.
Durante a rotação, é criado um impulso de tensão de CA 
dentro do sensor para cada dente de passagem. A UCE 
calcula a velocidade do motor a partir do intervalo de tempo 
entre os impulsos consecutivos. A folga entre os dentes em 
falta cria um sinal de entrada interrompido, correspondendo 
a uma posição específi ca da cambota perto do BDC para 
o cilindro n. º 1. Este sinal serve como uma referência para 
o controlo do tempo de ignição pela UCE. Ocorre 
a sincronização da acumulação de velocidade indutiva 
e a posição da cambota durante as primeiras duas rotações 
sempre que se liga o motor. O sensor tem de ser sempre 
ligado correctamente. Se o sensor for desligado por 
qualquer razão, o motor deixará de funcionar.
Utiliza-se o sensor de posição da borboleta (SPB) para 
indicar o ângulo da placa da borboleta à UCE. Uma vez que 
a borboleta (através do regulador) reage à carga do motor, o 
ângulo da placa da borboleta está directamente relacionado 
com a carga no motor.
Montado no corpo da borboleta e accionado directamente a 
partir da extremidade do veio da borboleta, o SPB funciona 
como um potenciómetro, variando o sinal de tensão para 
a UCE numa correlação directa para o ângulo da placa da 
borboleta. Este sinal, juntamente com os outros sinais do 
sensor, é processado pela UCE e comparado com os mapas 
pré-programados internos para determinar 
o combustível necessário e as confi gurações de ignição para 
a quantidade de carga.
A posição correcta do SPB é estabelecida e confi gurada 
na fábrica. Não afrouxe o SPB ou altere a posição de 
montagem a não ser explicitamente necessário pelo 
diagnóstico do código de anomalia. Se o SPB for afrouxado 
ou reposicionado, deve realizar-se o Procedimento de 
Aprendizagem do SPB para estabelecer novamente 
a relação base entre a UCE e o SPB.
O sensor da temperatura (óleo) do motor é utilizado 
pelo sistema para ajudar a determinar os requisitos de 
combustível para o arranque (um motor frio precisa de mais 
combustível do que um motor perto ou na temperatura de 
funcionamento).
Montado na tampa do respiro, tem uma resistência sensível 
à temperatura que se prolonga para o fl uxo de óleo. 
A resistência muda com a temperatura do óleo, alterando 
a tensão enviada para a UCE. Utilizando uma tabela 
guardada na sua memória, a UCE correlaciona a queda 



SISTEMA-ECV IEC

32 24 690 28 Rev. CKohlerEngines.com

de tensão com uma temperatura específi ca. Utilizando os 
mapas de distribuição de combustível, a UCE sabe então 
qual a quantidade de combustível necessária para arrancar 
com essa temperatura.
Os motores mais recentes possuem um sensor de 
temperatura do ar de admissão (TAA) em separado 
(localizado no corpo da borboleta) e um sensor de pressão 
absoluta do colector (PAC). Os motores mais antigos 
possuem um sensor de temperatura/pressão absoluta do 
colector (TPAC).
O sensor da Temperatura do Ar de Admissão (TAA) 
é uma resistência sensível à temperatura que exibe uma 
alteração na resistência eléctrica com uma alteração na sua 
temperatura. Quando o sensor está frio, a resistência do 
sensor é elevada. À medida que o sensor aquece, 
a resistência desce e o sinal de tensão aumenta. A partir 
do sinal de tensão, a UCE pode determinar a temperatura 
do ar de admissão.
A fi nalidade de um sensor de temperatura de ar é ajudar 
a UCE a calcular a densidade do ar. Quanto mais alta for 
a temperatura do ar, menos denso se torna o ar. 
À medida que o ar se torna menos denso, a UCE sabe que 
precisa de baixar o fl uxo de combustível para atingir o rácio 
correcto de ar/combustível. Se o rácio de combustível não 
for alterado, o motor fi cará rico, possivelmente perdendo 
potência e consumindo mais combustível.
O Sensor de Pressão Absoluta do Colector (PAC) fornece 
informações imediatas sobre a pressão do colector à UCE. 
O PAC mede a diferença na pressão entre a atmosfera 
exterior e o nível de vácuo no interior do colector de admissão 
e controla a pressão no colector como o meio principal para 
detectar carga. Os dados são utilizados para calcular a 
densidade do ar e determinar a taxa de fl uxo de ar na massa 
do motor, que por sua vez determina a distribuição ideal de 
combustível necessária. O PAC guarda também uma leitura da 
pressão barométrica instantânea quando a ignição é ligada.
Os motores mais antigos possuem Sensor de Temperatura/
Pressão Absoluta do Colector (TPAC). Existe um sensor 
integrado selado que não pode ser reparado que verifi ca 
a temperatura do ar de admissão e a pressão absoluta do 
colector. O sensor combinado está localizado no colector de 
admissão.
O sensor de oxigénio funciona como uma bateria pequena, 
criando um sinal de tensão na UCE baseado na diferença 
no teor de oxigénio entre o gás de escape e o ar ambiente.
A ponta do sensor, que sai para o gás de escape, é oca. 
A parte exterior da ponta está rodeada pelo gás de escape, 
com a parte interior exposta ao ar ambiente. Quando 
a concentração de oxigénio num lado da ponta é diferente 
da do lado oposto, gera-se um sinal de tensão de até 1,0 
que é enviado para a UCE. A tensão de sinal indica à UCE 
se o motor está a dispersar-se da mistura de combustível 
ideal e, em seguida, a UCE ajusta o impulso do injector em 
conformidade.
O sensor de oxigénio funciona após ter sido aquecido até 
um mínimo de 400 °C (752 °F). Um aquecedor no interior do 
sensor aquece o eléctrodo até uma temperatura óptima em 
cerca de 10 segundos. O sensor de oxigénio recebe 
a massa através do fi o, eliminando a necessidade de uma 
ligação à massa adequada através do silenciador. Se os 
problemas indicarem um problema no sensor de oxigénio, 
verifi que todas as ligações e a cablagem eléctrica. 
O sensor de oxigénio pode também fi car contaminado 
com combustível com chumbo, alguns RTV e/ou outros 
componentes de silicone, produtos de limpeza de injectores 
de combustível, etc. Utilize apenas os produtos indicados 
como Seguro para Sensores O2.

Os injectores de combustível montam-se no colector de 
admissão e a linha de combustível de pressão alta liga-se 
a eles na extremidade superior. Os O-rings substituíveis 
em ambas as extremidades do injector evitam fugas 
de combustível externas e isolam-no do calor e da 
vibração. Um grampo especial liga cada injector à linha 
de combustível de alta pressão e mantém-no no lugar. Os 
O-rings e o grampo de fi xação têm ser substituídos sempre 
que o injector de combustível for separado da sua posição 
de montagem normal.
Quando se liga a chave de ignição, o módulo da bomba 
de combustível pressurizará a linha de combustível de alta 
pressão para 39 psi e a tensão estará presente no injector. 
No momento adequado, a UCE completa o circuito de 
ligação à massa, fornecendo corrente ao injector. A agulha 
da válvula no injector abre-se electromagneticamente 
e a pressão na linha de combustível de alta pressão 
força o combustível a passar através do interior. A placa 
de direccionamento na ponta do injector contém várias 
aberturas calibradas que direccionam o combustível para 
o colector num padrão de pulverização em forma de cone.
Os injectores têm uma distribuição de combustível 
sequencial que abre e fecha uma vez a cada rotação sim, 
rotação não da cambota. A quantidade de combustível 
injectado é controlada pela UCE e determinada pelo tempo 
que a agulha da válvula se mantém aberta, referida também 
como a duração de injecção ou largura de impulso. O tempo 
que o injector se mantém aberto (milissegundos) pode 
variar em termos de duração, dependendo dos requisitos de 
velocidade e de carga do motor.
Com o sistema de IEC utiliza-se um sistema de ignição da 
bateria, de estado sólido e com tensão alta. A IEC controla 
a saída da ignição e o tempo de controlo transistorizado da 
corrente principal distribuída para as bobinas. Com base na 
entrada do sensor de posição da cambota, o IEC determina 
o ponto de detonação correcto para a velocidade a que 
o motor está a funcionar. No momento adequado, interrompe 
o fl uxo da corrente principal na bobina, fazendo com que o 
campo de fl uxo electromagnético vá abaixo. A queda do fl uxo 
induz uma tensão elevada instantânea na bobina secundária 
que é sufi cientemente forte para fazer de ponte na vela de 
ignição. Cada bobina dispara rotação sim, rotação não.
Os motores com IEC estão equipados com um sistema de 
carregamento de 20 ou 25 amp para se acomodarem aos 
requisitos eléctricos combinados do sistema de ignição 
e à aplicação específi ca. As informações sobre resolução 
de problemas do sistema de carregamento encontram-se no 
Sistema Eléctrico.
Utiliza-se um módulo da bomba de combustível eléctrico 
e uma bomba de elevação (dois tipos) para transferir 
combustível no sistema de IEC. Os tipos de bombas de 
elevação são: uma bomba de combustível de impulsos, 
uma bomba de combustível mecânica ou uma bomba 
de combustível eléctrica a baixa pressão. A acção de 
bombeamento é criada pela oscilação de pressões negativa 
e positiva dentro do cárter através de uma mangueira ou de 
um movimento directo do braço oscilante de actuação da 
bomba/alavanca. A acção de bombeamento faz com que 
o diafragma no interior da bomba puxe combustível para 
o curso descendente e o leve para o módulo da bomba de 
combustível no curso ascendente. As válvulas de controlo 
internas evitam que o combustível volte para trás através da 
bomba. O módulo da bomba de combustível recebe 
o combustível da bomba de elevação, aumenta e regula 
a pressão para os injectores de combustível.
O módulo da bomba de combustível tem uma saída mínima 
de 13,5 litros por hora e regulada a 270 quilopascal (39 psi).
Quando a chave de ignição é ligada e são cumpridos todos 
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os requisitos dos interruptores de segurança, a IEC activa 
o módulo da bomba de combustível durante seis segundos, 
que pressuriza o sistema para o arranque. Se 
a chave de ignição não estiver bem rodada para a posição 
de arranque, o motor não arrancará ou parará com 
a chave de ignição ligada (como em caso de um acidente), 
a IEC desliga a bomba evitando a distribuição contínua 
de combustível. Nesta situação, a LIA acender-se-á, mas 
voltará a apagar-se após 4 rotações de arranque se 
o sistema estiver a funcionar bem. Quando o motor está 
a funcionar, a bomba de combustível continua ligada.
Não é possível prestar assistência aos componentes de alta 
pressão do interior do módulo da bomba de combustível. 
NÃO tente abrir o módulo da bomba de combustível. Como 
consequência surgirão danos nos componentes e a garantia 
será anulada. O módulo da bomba de combustível não pode 
ser reparado, s motores estão equipados com um fi ltro de 
combustível especial IEC de 10-mícrons para prevenir 
a contaminação prejudicial de módulo completo.
Se existirem dois fi ltros no sistema, o que se encontra 
à frente da bomba de elevação será um fi ltro de 51-75 
mícrons padrão, e o que se encontra atrás da bomba de 
combustível de elevação será um fi ltro especial de 10 
mícrons. Certifi que-se de que utiliza um fi ltro de 10 mícrons 
aprovado para a substituição.
A linha de combustível de alta pressão é um conjunto 
de mangueiras, tampas dos injectores e um conector de 
combustível no módulo da bomba de combustível. A linha de 
combustível de alta pressão distribui o combustível na parte 
superior dos injectores através das tampas dos injectores. 
As tampas estão fi xadas no colector de admissão e os 
injectores estão bloqueados no lugar. Um grampo de fi xação 
pequeno fornece um bloqueio secundário.
A assistência técnica na linha de combustível de alta 
pressão é realizada como um conjunto completo para evitar 
alterações e perigos para a segurança. Não é possível 
reparar os componentes individualmente.
O conjunto da mangueira do ventilador faz a ventilação do 
vapor do combustível para fora do módulo da bomba de 
combustível e direcciona o vapor do combustível para o 
corpo da borboleta. A maioria dos motores com IEC estão 
equipados com uma porta de purga montada no motor no 
defl ector do tambor do cilindro n.º 2. A porta de purga com 
tampa pode ser utilizada pelo FEO para ventilar os depósitos 
de combustível ou utilizar-se em conjunto com um kit de caixa 
metálica de carbono para conformidade com as emissões por 
evaporação Tier III. A porta de purga faz a ligação ao conjunto 
da mangueira de ventilação e direcciona todo o vapor do 
combustível para o corpo da borboleta. Se a porta de purga 
permanecer sem ser utilizada, deverá permanecer tapada 
para evitar que entre sujidade no motor.
Os motores com IEC não têm carburador, por isso a 
função da borboleta (regular o fl uxo de ar de combustão de 
admissão) é conseguida com uma válvula da borboleta num 
corpo da borboleta à parte ligado ao colector de admissão. 
O corpo da borboleta/colector de admissão proporciona uma 
montagem para os injectores de combustível, o sensor de 
posição da borboleta, sensor PAC em separado ou sensor 
de temperatura do ar de admissão (TAA), ou um sensor 
TPAC, linha de combustível de alta pressão, os parafusos de 
velocidade ao ralenti e o conjunto do fi ltro de ar.
A velocidade ao ralenti é o único ajuste que pode ser 
realizado no sistema de IEC. A defi nição da velocidade ao 
ralenti padrão para os motores com IEC é de 1500 RPM, 
mas algumas aplicações podem exigir uma defi nição 
diferente. Verifi que a recomendação do fabricante do 
equipamento.

Para o arranque e o aquecimento, a UCE ajustará 
o combustível e o tempo de ignição, baseando-se na 
temperatura ambiente, do motor e nas cargas presentes. 
Em ambientes frios, a velocidade ao ralenti provavelmente 
será diferente do normal durante alguns momentos. Noutros 
ambientes, a velocidade ao ralenti pode arrancar mais lenta 
do que o normal, mas aumentar gradualmente até à defi nição 
estabelecida à medida que o funcionamento continua. Não 
tente contornar este período de aquecimento ou reajustar a 
velocidade ao ralenti durante este período. O motor deve ser 
completamente aquecido, no modo de funcionamento em 
circuito fechado para um ajuste preciso de ralenti.
NOTAS IMPORTANTES!
● A limpeza é essencial e deve ser sempre mantida quando 

se prestar assistência técnica ou se trabalhar no sistema 
de IEC. A sujidade, mesmo em pequenas quantidades, 
pode causar problemas graves.

● Limpe qualquer união ou encaixe com um solvente de 
limpeza de peças antes da abertura para evitar a entrada 
de sujidade no sistema.

● Despressurize sempre o sistema de combustível através 
do conector de combustível no módulo da bomba de 
combustível antes de desligar ou prestar assistência 
técnica a qualquer componente do sistema de 
combustível.

● Nunca tente prestar assistência técnica a qualquer 
componente do sistema de combustível quando o motor 
estiver a funcionar ou quando o interruptor da ignição 
estiver na posição ON (LIGADA).

● Não utilize ar comprimido se o sistema estiver aberto. 
Cubra quaisquer peças removidas e envolva quaisquer 
uniões abertas em plástico se permanecerem abertas 
durante algum tempo. Deve retirar as peças novas 
da embalagem protectora imediatamente antes da 
instalação.

● Evite o contacto directo de água ou jactos com 
componentes do sistema.

● Não desligue ou volte a ligar o conector da cablagem 
eléctrica da UCE ou quaisquer componentes individuais 
com a ignição ligada. Isto pode enviar um impulso de 
tensão prejudicial através da UCE.

● Não deixe que os cabos da bateria toquem nos terminais 
opostos. Quando ligar os cabos da bateria, ligue primeiro 
o cabo positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria, 
seguido pelo cabo negativo (–) ao terminal negativo (–) 
da bateria.

● Nunca ligue o motor quando os cabos estiverem soltos ou 
mal ligados aos terminais da bateria.

● Nunca desligue a bateria quando o motor estiver 
a funcionar.

● Nunca utilize um carregador de baterias rápido para ligar 
o motor.

● Não carregue a bateria com a chave da ignição na 
posição ON (LIGADA).

● Desligue sempre o cabo negativo (–) da bateria antes 
de carregá-la e desligue a cablagem da UCE antes 
de realizar qualquer soldadura no equipamento.



SISTEMA-ECV IEC

34 24 690 28 Rev. CKohlerEngines.com

COMPONENTES ELÉCTRICOS
Unidade de Controlo Electrónica (UCE)
Pinagem da UCE

Lado do Conector Preto
Pino 
n.º Função

1 Ligação à Massa n.º 1 da Bobina de Ignição
2 Ligação à Massa da Bateria
3 Linha de Comunicação de Diagnóstico
4 Entrada do Sensor de Velocidade

5 Ligação à Massa n.º 1 da Saída do Injector de 
Combustível

6 Ligação à Massa n.º 2 da Saída do Injector de 
Combustível

7 Aquecedor do Sensor do Oxigénio

8 Entrada do sensor de Temperatura do Ar de 
Admissão (TAA) ou do Sensor TPAC

9 Ligação à Massa da Bomba de Combustível

10 Ligação à Massa dos sensores SPB, TAA, PAC ou 
do sensor TPAC, sensor O2 e sensores do óleo

11 Entrada do Sensor PAC ou TPAC
12 Entrada do Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
13 Ligação à Massa do Sensor de Velocidade
14 Entrada do Sensor de Temperatura do Óleo
15 Interruptor de Ignição (Comutado +12 V)

16 Energia para o sensor SPB, sensor PAC ou sensor 
TPAC (+5V)

17 Entrada do Sensor de Oxigénio (O2)
18 Potência da Bateria (+12V permanente)

Lado do Conector Cinza
Pino n.º Descrição

1 Não Utilizado
2 Não Utilizado

3 Ligação à Massa da Luz Indicadora 
de Anomalia (LIA)

4 Não Utilizado
5 Não Utilizado

6 Saída do Tacómetro da GCU (Regulador 
Electrónico)

7 Não Utilizado
8 Não Utilizado
9 Ligação à Massa da Bateria
10 Ligação à Massa n.º 2 da Bobina de Ignição
11 Não Utilizado
12 Não Utilizado
13 Não Utilizado
14 Ligação à Massa do Interruptor de Segurança
15 Não Utilizado
16 UCE
17 Controlo da Bomba de Combustível (+12 V)
18 Não Utilizado

BLACK CONNECTOR SIDE GREY CONNECTOR SIDE
ECU

Pinagem da UCE
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Nunca tente desmontar a UCE. Está selada para evitar 
danos nos componentes internos. A garantia é nula se 
se abrir ou alterar a caixa de qualquer forma.
Todas as funções de controlo e de funcionamento na UCE 
estão predefi nidas. Não é possível prestar assistência 
técnica ou fazer ajustes. Se encontrar um problema 
e determinar que a UCE tem uma falha, contacte o seu 
fornecedor.
Os pinos da UCE são revestidos na fábrica com uma 
camada fi na de massa lubrifi cante eléctrica para evitar 
fricção e corrosão. Não tente retirar a massa lubrifi cante 
dos pinos da UCE.
A relação entre a UCE e o sensor de posição da borboleta 
(SPB) é muito importante para o funcionamento adequado 
do sistema. Se o SPB ou a UCE forem modifi cados ou 
se a posição de montagem do SPV for alterada, deve 
executar-se o Procedimento de Aprendizagem do SPB para 
restabelecer a sincronização.
Qualquer assistência técnica realizada na UCE, no SPB/
Corpo da Borboleta (incluindo um aumento da velocidade 
ao ralenti de mais de 300 RPM) ou a substituição 
do módulo da bomba de combustível deve incluir 
o Restabelecimento da UCE.
Isto apagará todos os códigos de anomalia, todos os 
desvios aprendidos em circuito fechado, todos os valores 
máximos e todos os temporizadores para além do contador 
horário permanente.
O sistema NÃO será restabelecido quando a bateria estiver 
desligada!
Procedimento de Restabelecimento da UCE
1. Desligue chave/ignição.
2. Instale o fi o de ligação directa Vermelho do kit de 

assistência técnica da IEC Kohler na porta de serviço 
(ligue o fi o branco ao fi o preto na porta de diagnóstico 
de 4 vias).

3. Ligue a chave/ignição e, em seguida, desligue e conte 
10 segundos.

4. Ligue a chave/ignição e, em seguida, desligue e conte 
10 segundos uma segunda vez.

5. Retire o fi o de ligação directa Vermelho. Ligue a chave/
ignição e, em seguida, desligue e conte 10 segundos 
uma terceira vez. A UCE é restabelecida. 

Deve realizar-se um Procedimento de Aprendizagem 
do SPB após o restabelecimento da UCE.

Procedimento de Aprendizagem do SPB
1. Rode o parafuso do ralenti uma volta completa antes 

de ligar a chave/ignição após o Restabelecimento 
da UCE.

2. Ligue o motor, deixe o motor trabalhar em ralenti baixo 
até o motor aquecer.

3. A velocidade ao ralenti deve estar acima das 
1500 RPM. Se estiver abaixo das 1500 RPM, rode 
o parafuso do ralenti até às 1700 RPM e, em seguida, 
desligue o motor e realize novamente 
o Restabelecimento da UCE.

4. Ajuste a velocidade ao ralenti até às 1500 RPM. Deixe 
o motor funcionar nas 1500 RPM durante cerca de 
3 segundos.

5. Após isto, ajuste a velocidade ao ralenti para 
a confi guração da velocidade fi nal especifi cada.

6. Desligue a chave/ignição e conte até 10 segundos.
O processo de aprendizagem está completo.
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Sensor de Posição da Cambota

B

A

A Design mais Recente do 
Suporte B Design mais Antigo do 

Suporte
Um conjunto vedado que não pode ser reparado. 
Se o diagnóstico do Código de Anomalia indicar um 
problema nesta área, teste e corrija da forma que se segue.
1. Verifi que a montagem e a folga de ar do sensor de 

posição da cambota.
 Suporte mais recente possui ranhuras para ajustar 

a≈folga de ar para 0,20-0,70 mm (0,008-0,027 pol.).
 O suporte com design mais antigo não necessita 

de ajuste, mas se a folga for superior a 2,794 mm 
(0,110 pol.) verifi que se o suporte ou sensor não 
estão danifi cados.

2. Verifi que a cablagem e as ligações relativamente 
a danos ou problemas.

3. Certifi que-se de que o motor tem velas de ignição 
do tipo resistência.

4. Desligue o conector Preto da UCE.
5. Ligue um ohmímetro entre os terminais dos pinos n.º 4 

e 13. Deve obter-se um valor de resistência de 325-
395 Ω à temperatura ambiente (20 °C, 68 °F). 
Se a resistência estiver correcta, verifi que a montagem, 
a folga de ar, os dentes do volante do motor (danos, 
fugas, etc.) e a chave do volante do motor.

6. Desligue o conector do sensor de posição da cambota 
a partir da cablagem eléctrica. Teste a resistência entre 
os terminais. Deve obter-se novamente uma leitura de 
325-395 Ω .

 a. Se a resistência estiver incorrecta, retire os 
parafusos que fi xam o sensor ao suporte de 
montagem e substitua o sensor.

 b. Se a resistência no passo 5 estava incorrecta, mas 
apenas a resistência do sensor estava correcta, 
teste os circuitos da cablagem eléctrica entre os 
terminais do conector do sensor e os terminais do 
pinos correspondentes (n.º 4 e 13) no conector 
principal. Corrija qualquer problema verifi cado, volte 
a ligar o sensor e execute novamente o passo 5.

7. Quando a anomalia estiver corrigida e o motor 
arrancar, elimine os códigos de anomalia após 
o procedimento de Restabelecimento da UCE.

Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
Os motores mais recentes têm um SPB de contacto 
(escovas). Os motores mais antigos têm um SPB sem 
contacto (magnético). Ambos os desenhos possuem os 
mesmos três fi os ligados: um fi o de 5 volts, fi o de ligação 
à terra e um fi o de sinal. No entanto, estes desenhos não 
são permutáveis. Siga as informações de teste adequadas 
com base no tipo de sensor.

SPB do Tipo de Contacto (Escova)
Tabela de Resistência

Posição da 
Borboleta

Terminal 
do Meio

Valor da 
Resistência (Ω) Continuidade

Fechada A e C 1400-1800 Sim
Completa com 
Pino Batente A e C 3200-4100 Sim

Completa sem 
Pino Batente A e C 4600-5200 Sim

Nenhuma A e B 3000-7000 Sim
O SPB é um conjunto vedado que não pode ser reparado. 
Se o diagnóstico indicar um sensor com problemas, 
é necessária uma substituição completa. Se um código 
intermitente indicar um problema com o SPB, pode testá-lo 
da seguinte forma:
1. Contando o número de voltas, recue o parafuso de 

ajuste da velocidade ao ralenti lenta (no sentido 
anti-horário) até as placas da borboleta poderem ser 
fechadas completamente. Anote este número para 
futura consulta.

2. Desligue o conector Preto da UCE, mas deixe o SPB 
montado no corpo da borboleta.

3. a. Utilize um ohmímetro e ligue o cabo vermelho 
(positivo) do ohmímetro ao terminal 12 do pino 
Preto e o cabo preto (negativo) do ohmímetro 
ao terminal 10 do pino Preto para testar.

 b. Mantenha a borboleta fechada e verifi que 
a resistência. Deve ser 1400-1800 Ω.

4. Deixe os cabos ligados aos terminais do pino conforme 
descrito no passo 3. Rode o veio da borboleta 
lentamente para a posição máxima da borboleta. 
Controle a comparação durante a rotação para indicar 
qualquer circuito aberto ou curto-circuito momentâneo. 
Anote a resistência na posição máxima da borboleta. 
Deve ser 4600-5200 Ω sem um pino batente, 
ou 3200-4100 Ω com um pino batente.

5. Desligue o conector da cablagem eléctrica do SPB, 
deixando o SPB montado no corpo da borboleta. 
Consulte a Tabela de Resistência e realize as 
verifi cações da resistência indicada entre os terminais 
no interruptor do SPB, com a borboleta nas posições 
especifi cadas.

 Se os valores de resistência nos passos 3, 4 e 5 
estiverem dentro das especifi cações, avance para 
o passo 6.

 Se os valores de resistência não estiverem dentro das 
especifi cações, ou se for detectado um circuito aberto 
ou um curto-circuito momentâneo durante a rotação 
(passo 4), e for preciso substituir o SPB, avance para 
o passo 7.

6. Verifi que os circuitos do SPB (entrada, massa) entre 
a tomada do SPB e o conector da cablagem principal 
relativamente a continuidade, danos, etc. O pino de 
entrada é o 12 e a massa é o pino 10.

 a. Repare ou substitua, conforme necessário.
 b. Volte a colocar o parafuso de velocidade ao ralenti 

na sua confi guração original.
 c. Volte a ligar as fi chas do conector, ligue o motor 

e volte a testar o funcionamento do sistema.
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7. Retire os dois parafusos de montagem do SPB. 
Guarde os parafusos para voltar a utilizá-los. Retire 
e deite fora o SPB com anomalia. Substitua o SPB 
e fi xe com os parafusos de montagem originais.

 a. Volte a ligar as tomadas do conector do SPB 
e Preta.

 b. Execute o Procedimento de Aprendizagem do SPB 
integrando o sensor novo na UCE.

SPB do Tipo sem Contacto (Magnético)
O SPB é um conjunto vedado que não pode ser reparado. 
Se o diagnóstico indicar um sensor com problemas, 
é necessária uma substituição completa. O sensor que 
detecta o íman é separado e pode ser substituído ou 
utilizado novamente. Se um código intermitente indicar um 
problema com o SPB, pode testá-lo da seguinte forma:
Diagnóstico do sensor: A UCE ainda tem falhas críticas 
capturadas em códigos de falha: P0122 e P0123. Estas 
falhas eléctricas têm o mesmo signifi cado do que o sensor 
anterior, P0122 detectada tensão baixa, circuito aberto 
e P0123 para condições de alta tensão entre a cablagem 
da UCE e o sensor. Dica: quando trabalhar com qualquer 
ligação eléctrica, lembre-se de manter as ligações limpas 
e secas. Isto é melhor realizado limpado a completamente 
ligação antes de a desmontar. Ligações do sensor 
contaminadas podem provocar falhas prematuras no motor. 
Um teste de funcionalidade do sensor não pode ser mais 
realizado com simples verifi cações da resistência. Se alguma 
destas falhas ocorres ou suspeitar de uma falha SPB, os 
testes de diagnóstico recomendados são os seguintes:
Se estiver disponível um computador com software 
de diagnóstico
Verifi que a percentagem e os valores brutos SPB através 
do software de diagnóstico. Com o software de diagnóstico 
a comunicar para a UCE e a ignição LIGADA e o motor 
a não funcionar, estes valores podem ser verifi cados à 
medida que a borboleta passa da posição fechada para a 
aberta. Deve existir um valor de percentagem suave 
e repetitiva a iniciar na posição fechada com leitura entre 
0 (cerca de 6,5%) para a posição WOT com leitura 93 
(100%). Se algum destes valores estiver fora da gama 
especifi cada e as transições de saída verifi cam-se de 
forma suave, reponha a UCE e realiza novamente 
o teste. Uma vez que não existem quaisquer elementos 
de desgaste no interior do sensor, é muito provável que as 
falhas ocorram nas ligações eléctricas entre o sensor e a 
cablagem para a UCE. Com o software de assistência a 
comunicar para a UCE e o motor a não funcionar, pode ser 
aplicada uma pequena carga ou um suave movimento para 
a frente e para trás aos conectores ou fi os na parte exterior 
dos conectores para detectar uma falha na ligação.
Se existir apenas um voltímetro
Meça a tensão do sensor a partir da UCE. A tensão deverá 
ser 5,00 +/- 0,20 volts. Isto pode ser medido sondando 
suavemente os terminais B e C no lado da cablagem com 
o conector SPB removido do SPB e ignição LIGADA. 
Isto vai gerar uma falha P0122 que pode ser limpa com 
restabelecimento da UCE. Se a tensão for baixa, a bateria, 
cablagem e UCE devem ser investigadas. Se a tensão for 
boa, coloque novamente o sensor na cablagem. Verifi que 
o sinal do sensor com um voltímetro, terminal A no SPB ou 
pino Preto 12 na UCE. O sinal deve começar entre 0,6-
1,2 volts ao ralenti e subir gradualmente à medida que a 
borboleta é aberta para 4,3-4,8 volts à abertura completa 
(WOT). Uma vez que não existem quaisquer elementos 
de desgaste no interior do sensor, é muito provável que as 
falhas ocorram nas ligações eléctricas entre o sensor 
e a cablagem para a UCE.

Substituição do Conjunto Magnético

A

B

A Conjunto Magnético B Profundidade de 
Instalação Magnética

O conjunto magnético está colocado num pequeno 
alojamento de plástico que está encaixado na extremidade 
do veio da borboleta. Geralmente não necessita de ser 
substituído. Se for necessário a substituição, pode ser 
executada da seguinte forma:
1. Retire o sensor do corpo da borboleta, expondo 

o conjunto magnético redondo.
2. Pode ser utilizado um par de chaves de fendas de 

espada plana ou uma chave de porcas para retirá-lo do 
veio. É necessário ter cuidado para evitar danifi car as 
superfície plana da máquina que está a ser vedada 
pelo sensor. Certifi que-se também que a espada da 
borboleta está em posição completamente aberta para 
evitar colocar a espada da borboleta no orifício da 
borboleta danifi cando a borboleta e/ou orifício.

3. Quando substituir o conjunto magnético, o alinhamento 
é fundamental. Existe uma unidade em forma de D na 
extremidade do veio e uma bolsa correspondente no 
conjunto magnético. No diâmetro exterior do conjunto 
magnético existe um entalhe que alinha com o centro 
da unidade central do D. Alinhe o entalhe e nivele 
a unidade D no veio e nas peças montadas 
previamente.

4. Com a espada da borboleta na posição completamente 
aberta (WOT), pressione o conjunto magnético no veio 
da borboleta. A inserção completa pode ser verifi cada 
medindo a altura desde a superfície de montagem do 
sensor do corpo da borboleta até à extremidade do 
conjunto magnético. Não deve ser superior a 8,6 mm 
(0,338 pol.). O processo de instalação necessita de 
alguma força, certifi que-se de que as peças estão 
alinhadas. Bater no conjunto magnético pode danifi car/
partir o íman no conjunto, no conjunto do corpo da 
borboleta e NÃO É RECOMENDADO.
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Sensor da Temperatura do (Óleo) Motor
Um conjunto vedado que não pode ser reparado. Deve 
substituir-se um sensor com anomalia. Se um código 
intermitente indicar um problema com o sensor de 
temperatura, pode testá-lo da seguinte forma:
1. Retire o sensor de temperatura da tampa do respiro 

e tape ou bloqueie o orifício do sensor.
2. Limpe o sensor e deixe-o atingir a temperatura 

ambiente (25 °C, 77 °F).
3. Desligue o conector Preto da UCE.
4. Com o sensor ainda ligado, verifi que a resistência do 

circuito do sensor de temperatura entre o pino 10 Preto 
e os terminais 14. O valor deve ser 9000-11000 Ω.

5. Desligue o sensor da cablagem eléctrica e verifi que 
a resistência do sensor à parte nos dois pinos. O valor 
da resistência deve ser novamente 9000-11000 Ω.

 a. Se a resistência não cumprir as especifi cações, 
substitua o sensor de temperatura.

 b. Se estiver dentro das especifi cações, avance para 
o Passo 6.

6. Verifi que os circuitos (entrada, massa), a partir do 
conector da cablagem eléctrica até à fi cha do sensor 
relativamente a continuidade, danos, etc. Ligue um 
cabo do ohmímetro ao pino 14 Preto no conector da 
cablagem eléctrica (como no passo 4). Ligue o outro 
cabo ao terminal n.º 1 na fi cha do sensor. A 
continuidade deve estar indicada. Repita o teste entre 
o pino 10 Preto e o terminal n.º 2 na fi cha do sensor.

Os motores mais recentes possuem um sensor de 
temperatura do ar de admissão (TAA) em separado 
(localizado no corpo da borboleta) e um sensor de 
pressão absoluta do colector (PAC) (localizado no 
colector de admissão).
Sensor da Temperatura do Ar de Admissão
Um componente que não pode ser reparado. Se tiver 
alguma anomalia, é necessária uma substituição completa. 
Pode verifi car-se o sensor e a cablagem eléctrica da 
seguinte forma.
1. Retire o sensor de temperatura do corpo da borboleta.
2. Deixe-o atingir a temperatura ambiente (20 °C, 68 °F).
3. Desligue o conector Preto da UCE.
4. Com o sensor ainda ligado, verifi que a resistência do 

circuito do sensor de temperatura entre o pino 10 Preto e 
os terminais dos pinos 8. O valor deve ser 3100-3900 Ω.

5. Desligue o sensor da cablagem eléctrica e verifi que a 
resistência do sensor à parte nos dois pinos. O valor 
da resistência deve ser novamente 3100-3900 Ω.

 a. Se a resistência não cumprir as especifi cações, 
substitua o sensor de temperatura.

 b. Se estiver dentro das especifi cações, avance para 
o Passo 6.

6. Verifi que os circuitos (entrada, massa), a partir do 
conector da cablagem principal até à fi cha do sensor 
relativamente a continuidade, danos, etc. Ligue um 
cabo do ohmímetro ao pino 8 Preto no conector da 
cablagem principal (como no passo 4). Ligue o outro 
cabo ao terminal n.º 1 na fi cha do sensor. A 
continuidade deve estar indicada. Repita o teste entre 
o pino 10 Preto e o terminal n.º 2 na fi cha do sensor.

Sensor de Pressão Absoluta do Colector (PAC)
Um conjunto vedado que não pode ser reparado. Deve 
substituir-se um sensor com anomalia. Se um código 
intermitente indicar um problema com o sensor de pressão 
absoluta do colector, pode testá-lo da seguinte forma:
1. Certifi que-se de que todas as ligações fazem o 

contacto adequado e que não têm sujidade nem 
resíduos. Retire o alojamento do ventilador. Deslize 
a patilha de bloqueio para fora e retire o conector de 
pressão absoluta do colector. Coloque a chave da 
ignição na posição ON (LIGADA) e verifi que com um 
voltímetro fazendo o contacto do fi o vermelho com o 
pino 1 e o fi o preto com o pino 2. Devem estar 
presentes 5 volt, indicando que a UCE e a cablagem 
eléctrica estão a funcionar.

2. Verifi que a continuidade na cablagem eléctrica. Os 
ohm entre o Pino 3 no conector do sensor e o pino 
Preto 11 do conector na UCE devem estar próximos 
dos zero ohm. Se não se medir nenhuma continuidade 
ou se se verifi car resistência elevada, substitua 
a cablagem eléctrica.

3. Verifi que para se certifi car de que o colector de 
admissão e o sensor PAC não estão soltos. As peças 
soltas permitirão a saída de vácuo, fazendo com que 
o sensor PAC envie informações erradas à UCE.

 a. Aperte todo o equipamento e realize um 
Procedimento de Restabelecimento da UCE e uma 
Aprendizagem do SPB para verifi car se a LIA 
exibirá novamente uma anomalia no sensor PAC. 
Se a LIA encontrar uma anomalia no sensor PAC, 
substitua-o.

Os motores mais antigos possuem um sensor de 
temperatura/pressão absoluta do colector (TPAC) 
(localizado no colector de admissão).
Sensor de temperatura/pressão absoluta do colector 
(TPAC)
Um sensor integrado selado que não pode ser reparado 
que verifi ca a temperatura do ar de admissão e a pressão 
absoluta do colector. Se tiver alguma anomalia, é 
necessária uma substituição completa. Pode verifi car-se 
o sensor e a cablagem eléctrica da seguinte forma.
Se um código intermitente indicar um problema com 
Circuito do Sensor da Temperatura do Ar de Admissão 
(TPAC) (P0112 ou P0113), pode testá-lo da seguinte forma:
1. Retire o sensor TPAC do colector de admissão.
2. Deixe-o atingir a temperatura ambiente (20 °C, 68 °F).
3. Desligue o conector Preto da UCE.
4. Com o sensor ainda ligado, verifi que a resistência do 

circuito do sensor de temperatura entre o pino 10 Preto e 
os terminais dos pinos 8. O valor deve ser 1850-2450 Ω.

5. Desligue o sensor da cablagem eléctrica e verifi que 
a resistência do sensor à parte no pino. O valor da 
resistência deve ser novamente 1850-2450 Ω.

 a. Se a resistência não cumprir as especifi cações, 
verifi que a temperatura local. A resistência do 
sensor desce à medida que a temperatura aumenta. 
Substitua o sensor TPAC se tiver com defeito.

 b. Se estiver dentro das especifi cações, avance para 
o Passo 6.
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6. Verifi que os circuitos (entrada, massa), a partir do 
conector da cablagem principal até à fi cha do sensor 
relativamente a continuidade, danos, etc. Ligue um cabo 
do ohmímetro ao pino 8 Preto no conector da cablagem 
principal (como no passo 4). Ligue o outro cabo ao 
terminal n.º 3 na fi cha do sensor. A continuidade deve 
estar indicada. Repita o teste entre o pino 10 Preto 
e o terminal n.º 4 na fi cha do sensor.

7. Volte a instalar o sensor.
Se um código intermitente indicar um problema com 
Circuito do Sensor de Pressão Absoluta do Colector 
(TPAC) (P0107 ou P0108), pode testá-lo da seguinte forma:
1. Certifi que-se de que todas as ligações fazem o contacto 

adequado e que não têm sujidade nem resíduos. 
Deslize a patilha de bloqueio para fora do conector 
TPAC. Coloque a chave da ignição na posição ON 
(LIGADA) e verifi que com um voltímetro fazendo 
o contacto do fi o vermelho com o pino 1 e o fi o preto 
com o pino 2. Devem estar presentes 5 volt, indicando 
que a UCE e a cablagem eléctrica estão a funcionar.

2. Verifi que a continuidade na cablagem eléctrica. Os 
ohm entre o Pino 3 no conector do sensor e o pino 
Preto 11 do conector na UCE devem estar próximos 
dos zero ohm. Se não se medir nenhuma continuidade 
ou se se verifi car resistência elevada, substitua a 
cablagem eléctrica.

3. Verifi que para se certifi car de que o colector de 
admissão e o sensor TPAC não estão soltos. As peças 
soltas permitirão a saída de vácuo, fazendo com que 
o sensor TPAC envie informações erradas à UCE.

 a. Aperte todo o equipamento e realize um 
Procedimento de Restabelecimento da UCE e uma 
Aprendizagem do SPB para verifi car se a LIA 
exibirá novamente uma anomalia no sensor. 
Se a LIA encontrar uma anomalia no sensor TPAC, 
substitua-o.

Sensor de Oxigénio (O2)
Componentes

Pino D

Pino C

Pino B

Pino A

Componentes do Corte do Sensor de Oxigénio (O2)

A
B

C

D
E F

G

A Blindagem de 
Protecção B Elemento Planar e 

Aquecedor

C Isolador Inferior D Alojamento em Aço 
Inoxidável

E Isolador Superior F Ligação do Terminal ao 
Elemento

G Temperatura Alta na 
Junta Hidráulica

A temperatura deve ser controlada de forma muito precisa 
e os constituintes do gás devem ser medidos até um 
nível elevado relativamente a precisão com as medições 
absolutas do sensor. Isto exige equipamento de laboratório 
para determinar um bom ou mau sensor no campo. Para 
além disso, tal como na maior parte dos dispositivos, os 
problemas intermitentes são difíceis de diagnosticar. Ainda 
assim, com uma boa compreensão do sistema e do sensor, 
é possível diagnosticar muitos problemas do sensor no 
local.
Utilizar um software de diagnóstico ligado à UCE é uma 
técnica útil para verifi car o desempenho do sensor. No 
entanto, o utilizador deve compreender que este software 
lê um sinal gerado pela UCE. Se existir um problema na 
ligação eléctrica ou na UCE, as leituras podem ser mal 
interpretadas como um problema do sensor. A natureza 
digital do sinal para o software signifi ca que não está a ler 
a saída contínua do sensor. Pode também utilizar-se um 
voltímetro como uma ferramenta efi caz no diagnóstico de 
sensores. É aconselhável utilizar um aparelho electrónico 
como um voltímetro digital. Aparelhos mecânicos simples 
podem signifi car uma carga eléctrica pesada no sensor 
e causar leituras incorrectas. Uma vez que a resistência 
do sensor é mais elevada a temperaturas baixas, esses 
aparelhos causarão maiores imprecisões quando o sensor 
estiver num escape frio.
Inspecção Visual
1. Procure uma ligação desligada ou danifi cada na 

cablagem do sensor para o motor.
2. Procure danos no fi o do cabo do sensor ou na ligação 

eléctrica associada ao motor devido a cortes, fricção 
ou derretimento numa superfície quente.

3. Desligue o conector do sensor e procure corrosão 
no conector.

4. Tente voltar a ligar o sensor e verifi que se o problema 
foi resolvido.

5. Corrija quaisquer problemas encontrados durante 
a inspecção visual.
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Observação do Sinal do Sensor
NOTA: Não corte ou perfure a ligação eléctrica do 

motor ou do sensor para fazer esta ligação. 
O sensor produz um sinal muito pequeno. 
Corrosão ou danos nas ligações eléctricas podem 
levar a um sinal incorrecto devido a reparações 
ou contaminação do sensor.

1. Utilizando um voltímetro, observe a tensão entre o Pino 
C e o Pino D ante de ligar o motor. Com a ignição 
ligada e o sensor desligado, a tensão deve ser de cerca 
de 5,0 volts. Com a ignição ligada, utilizando o software 
de diagnóstico, a tensão deve ser cerca de 1,0 volts. 
Esta tensão é gerada pela UCE. Se não estiver 
presente, existe um curto-circuito na ligação eléctrica 
associada e deve tomar-se uma acção correctiva. Se 
a tensão ainda não estiver presente, existe um 
problema com a UCE ou com a cablagem do motor.

2. Volte a ligar o sensor e ligue o motor. Deixe o motor 
funcionar a velocidade sufi ciente para levar o sensor 
até à temperatura de funcionamento. Mantenha 
durante 1 a 2 minutos para garantir que o motor entrou 
em circuito fechado. Quando entrar em circuito 
fechado, a tensão do sensor variará entre cerca de 100 
a 250 mv (velocidade ao ralenti lenta) e 700 a 900 mv 
(velocidade alta sem carga). Se não se verifi car esta 
variação, deve fazer-se uma determinação, se o 
problema for com o motor ou o sensor.

3. Verifi que a cablagem do motor relativamente a tensão 
da bateria no circuito do aquecedor.

Inspecção da Remoção
NOTA: Aplique o composto anti-gripagem apenas nas 

roscas. O composto anti-gripagem afectará 
o desempenho do sensor se entrar na 
blindagem inferior do sensor.

1. Se o sensor tiver depósitos pesados na blindagem inferior, 
o motor, o óleo ou o combustível podem ser a fonte.

2. Se se verifi car a existência de depósitos de carbono 
pesados, pode ocorrer um controlo incorrecto do 
combustível do motor.

3. Se o sensor estiver à temperatura ambiente, medir 
entre os cabos do sinal, o fi o preto (Pino C) e o fi o 
cinzento (Pino D) fi xados no sensor. Se a resistência 
for inferior a um megohm, o sensor tem um curto-
circuito interno.

4. Com o sensor à temperatura ambiente, meça a 
resistência do circuito do aquecedor, do fi o púrpura 
(Pino A) e do fi o branco (Pino B). A resistência deve ser 
de 8.1-11.1 Ω.

5. Se encontrar um sensor danifi cado, identifi que a causa 
principal, que pode estar em qualquer lado na 
aplicação. Consulte Resolução de Problemas da tabela 
do Sensor de Oxigénio (O2).

6. Na fábrica, aplica-se um composto especial anti-
gripagem "seco ao toque" a todos os sensores de 
oxigénio novos. Se forem utilizados os tamanhos do fi o 
de montagem recomendados, este material 
proporciona capacidades anti-gripagem e não 
é necessária anti-gripagem adicional. Se se retirar 
e reinstalar o sensor no motor, deve aplicar-se 
novamente o composto anti-gripagem. Utilize um 
composto anti-gripagem seguro para o sensor de 
oxigénio. Deve ser aplicado de acordo com as 
indicações na etiqueta.
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Resolução de Problemas-Sensor de Oxigénio (O2)
Estado Causa Possível Conclusão

Saída de tensão baixa. Sensor ou circuito do sensor em curto-
circuito.
Fio do cabo em curto-circuito.
Ligação eléctrica em curto-circuito à massa.

Substituir sensor ou reparar ligação 
eléctrica.

Contaminação da fonte de ar. Retirar a fonte de contaminação externa, 
proteger a área da fonte de ar.

Fuga de ar no sensor ou na junta, dano na 
protecção superior do sensor.

Utilizar o binário recomendado na instalação, 
substituir a junta ou o sensor.
Verifi car o escape de aplicação.
Proteger o sensor contra danos.

Saída de tensão alta. Envenenamento por sílica. Substituir sensor.
Gasolina contaminada. Utilize combustível de qualidade elevada.
Problema no motor; falha de detonação. Corrigir a causa da falha de detonação.
Rácio combustível/ar rico excessivo. Verifi car a pressão alta do combustível

Injector de Fuga
Combustível na linha do ventilador

Ligação eléctrica em curto-circuito à tensão. Reparar a ligação eléctrica.
Circuito aberto, sem 
actividade no sensor.

Elemento partido.
O sensor caiu.
Descarga pesada no motor ou no sistema 
de escape.
Sensor defeituoso.
Choque térmico.

Substituir sensor.

Tempo de resposta curto. Circuito do aquecedor aberto.
Manuseamento inadequado.
Depósitos de carbono.

Substituir sensor.

Combustível inadequado. Corrigir combustível.
Combustível contaminado ou incorrecto. Utilize combustível de qualidade elevada.
Consumo excessivo de óleo do motor 
causando contaminação do escape ou outra 
contaminação no lado do escape.

Corrigir estado do motor.

Circuito do aquecedor aberto/em curto-
circuito ou fora da especifi cação.

Reparar curto-circuito nos fi os da cablagem, 
substituir sensor.
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1. Com o motor a funcionar ao ralenti, verifi que se existe 
algum zumbido ou um som de algo a bater.

2. Desligue o conector eléctrico de um injector e verifi que 
se existe uma diferença no rendimento ao ralenti 
(a funcionar apenas num cilindro) ou uma alteração no 
ruído ou vibração do injector.

Se um injector não estiver a funcionar, pode indicar o mau 
funcionamento de um injector ou um problema na ligação 
eléctrica/da cablagem. Verifi que da seguinte forma:
1. Desligue o conector eléctrico de ambos os injectores. 

Ligue uma luz de teste de 12 volt a um conector.
2. Certifi que-se de que são cumpridos todos os requisitos 

dos interruptores de segurança. Arranque o motor e 
verifi que se a luz de teste está a piscar. Desligue a 
ignição durante, pelo menos, 10 segundos entre os 
testes e deixe a UCE entrar em hibernação e voltar 
a ligar. Repita o teste no outro conector.

 a. Se piscar, utilize um ohmímetro (escala Rx1) e 
verifi que a resistência de cada injector nos dois 
terminais. A resistência adequada é de 11-13 Ω. 
Se a resistência do injector estiver correcta, 
verifi que se os terminais do injector e do conector 
fazem um bom contacto. Se a resistência não 
estiver correcta, substitua o injector.

Se a resistência estiver incorrecta, verifi que todas as ligações 
eléctricas, conectores e cabos da cablagem eléctrica.
Uma fuga no injector é muito improvável, mas nessas raras 
ocasiões pode ser interna (para além da ponta da agulha 
da válvula) ou externa (passando em volta dos O-rings 
do injector). A perda de pressão do sistema devido à fuga 
pode causar problemas ao ligar novamente a quente e 
aumentar os tempos de arranque. Para verifi car se existem 
fugas, será necessário afrouxar ou retirar o alojamento do 
ventilador que pode envolver retirar o motor da unidade. 
Consulte a Desmontagem para remoção do injector.
1. Retire os parafusos de montagem do colector e separe 

o colector/corpo da borboleta do motor deixando o 
SPB, a linha de combustível de pressão alta, os 
injectores e as ligações da linha de combustível 
intactos. Elimine as juntas antigas.

2. Coloque o conjunto do colector sobre um recipiente 
adequado para retirar o combustível e ligue a chave da 
ignição para activar a bomba de combustível e 
pressurizar o sistema. Não coloque o interruptor na 
posição START (Arrancar).

NOTA: Os pinos do módulo da bomba de combustível 
estão revestidos com uma camada fi na de massa 
lubrifi cante eléctrica para evitar fricção e corrosão. 
Não tente retirar o lubrifi cante eléctrico dos pinos 
do módulo da bomba de combustível.

3. Se algum dos injectores tiver uma fuga de mais 
de duas ou quatro gotas por minuto a partir da ponta, 
ou mostrar qualquer sinal de fuga à volta do 
revestimento exterior, desligue a ignição e substitua 
o injector da forma que se segue.

4. Despressurize o sistema de combustível.
5. Limpe qualquer acumulação de sujidade da área de 

montagem/vedação do(s) injector(es) com anomalia 
e desligue o(s) conector(es) eléctrico(s).

6. Retire o grampo de fi xação do topo do(s) injector(es). 
Retire do colector o parafuso que fi xa o(s) injector(es).

Injectores de Combustível

 ADVERTÊNCIA
O Combustível Explosivo pode causar 
incêndios e queimaduras graves.
O sistema de combustível permanece SEMPRE 
sob PRESSÃO ALTA.

Envolva completamente um pano de ofi cina à volta do 
conector do módulo da bomba de combustível. Pressione 
o(s) botão(ões) de libertação e puxe lentamente o 
conector para longe do módulo da bomba de combustível 
deixando que o pano de ofi cina absorva qualquer 
combustível residual na linha de combustível de alta 
pressão. Qualquer derramamento de combustível deve 
ser completamente limpo de imediato.

Detalhes

AB

C

E

F

H I

G

D

A Ligação Eléctrica B O-Ring Superior

C Bobinagem do 
Solenóide D Armadura

E Alojamento da Válvula F Sede da Válvula
G Terminal da Válvula H O-Ring Inferior

I Placa de 
Direccionamento

NOTA: Não aplique tensão no(s) injector(es) de 
combustível. Tensão excessiva desgastará o(s) 
injector(es). Não ligue o(s) injector(es) à massa 
com a ignição ligada. Os injector(es) abrir-se-ão/
ligar-se-ão se o relé receber corrente.

NOTA: Quando se arranca o motor com os injectores 
desligados, os códigos de anomalia serão 
registados na UCE e terão de ser apagados 
utilizando um software para apagar os códigos 
ou um Procedimento de Restabelecimento 
da UCE e de Aprendizagem do SPB.

Normalmente, os problemas do injector entram em três 
categorias gerais: eléctricos, sujidade/obstrução ou fuga. 
Um problema eléctrico faz, normalmente, com que um ou 
ambos os injectores parem de funcionar. Podem utilizar-
se vários métodos para verifi car se os injectores estão 
a funcionar.
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7. Inverta os procedimentos adequados para instalar 
injector(es) novo(s) e instale novamente o motor. 
Utilize O-rings e grampos de fi xação novos sempre que 
retirar um injector (injectores novos de substituição 
incluem O-rings e grampos de retenção novos). 
Lubrifi que ligeiramente os O-rings com óleo de motor 
limpo. Utilize a ferramenta de instalação fornecida com 
os O-rings para instalar o O-ring novo superior. 
Coloque a ferramenta dentro da entrada do injector de 
combustível. Coloque um lado do O-ring na ranhura do 
O-ring e enrole-o sobre a ferramenta no injector de 
combustível. Aperte o parafuso que fi xa as tampas do 
injector de combustível e os parafusos de montagem 
do alojamento do ventilador até 7,3 N·m (65 pol. lb.), 
e os parafusos de montagem do fi ltro de ar e do 
colector de admissão até 10,5 N·m (93 pol. lb.). Será 
necessário completar um Restabelecimento da UCE. 

Os problemas no injector devidos a sujidade ou obstrução 
são normalmente improváveis devido ao desenho dos 
injectores, à pressão alta do combustível e aos aditivos 
detergentes na gasolina. Os sintomas que podem ser 
causados por injectores sujos/obstruídos incluem ralenti 
irregular, hesitação/vacilação durante a aceleração ou 
disparo de códigos de anomalia relacionados com a 
distribuição de combustível. A obstrução do injector é 
normalmente causada por uma acumulação de depósitos na 
placa de direccionamento, limitando o fl uxo de combustível, 
resultando num padrão fraco de pulverização. Alguns 
factores que contribuem para a obstrução dos injectores 
incluem temperaturas de funcionamento mais elevadas do 
que o normal, intervalos curtos de funcionamento 
e combustível de fraca qualidade, incorrecto ou sujo. 
A limpeza dos injectores obstruídos não é recomendada; 
devem ser substituídos. Podem utilizar-se os aditivos e os 
graus mais elevados de combustível como uma medida de 
precaução se a obstrução tiver sido um problema.

Bobina de Ignição
Se se determinar que uma bobina tem uma anomalia, é 
necessário substituí-la. Pode utilizar-se um ohmímetro para 
testar a ligação eléctrica e os enrolamentos da bobina.
NOTA: Não ligue a bobina principal à massa com a ignição 

ligada uma vez que podem sobreaquecer ou faiscar.
NOTA: Desligue sempre o cabo da vela de ignição antes 

de realizar os testes que se seguem.
NOTA: Se a(s) bobina(s) de ignição estiver(em) 

desligada(s) e se registar uma falha na ignição, 
o sistema desligará automaticamente o sinal de 
accionamento do injector de combustível 
correspondente. Deve corrigir-se a anomalia na 
bobina de ignição e DESLIGAR-SE a (o interruptor 
de) energia da UCE durante 10 segundos para o sinal 
do injector voltar. Esta é uma medida de segurança 
para evitar a lavagem do orifício ou a diluição do óleo.

Testar
Utilizando um ohmímetro defi nido na escala Rx1, verifi que 
a resistência nos circuitos da seguinte forma:
1. Para verifi car a bobina do cilindro 1 (lado do 

arrancador), desligue o conector Preto da UCE e teste 
entre o pinos Pretos 1 e 15. Para verifi car a bobina do 
cilindro 2 (lado do fi ltro do óleo), desligue o conector 
Cinzento da UCE e teste entre o pinos Cinzentos 10 e 
17. Os circuitos principais da bobina e Cablagem estão 
OK se as leituras estiverem entre 0,5-0,8 Ω.

2. Se a(s) leitura(s) não estiver(em) dentro do intervalo 
especifi cado, verifi que e limpe as ligações e volte a 
testar.

3. Se a(s) leitura(s) continuar(em) fora do intervalo 
especifi cado, teste as bobinas separadamente a partir 
da cablagem principal da seguinte forma:

 a. Retire o parafuso de fi xação da bobina ao alojamento 
e desligue o conector dos cabos principais.

 b. Ligue um ohmímetro defi nido na escala Rx1 aos 
terminais principais da bobina. A resistência 
principal deve ser de 0,5-0,8 Ω.

 c. Ligue um ohmímetro defi nido na escala Rx10K 
entre o terminal da manga da vela de ignição e o 
terminal principal B+. A resistência secundária deve 
ser de 6400-7800 Ω.

 d. Se a resistência secundária não estiver dentro do 
intervalo especifi cado, a bobina tem uma anomalia 
e deve ser substituída.

COMPONENTES DO COMBUSTÍVEL

 ADVERTÊNCIA
O Combustível Explosivo pode causar 
incêndios e queimaduras graves.
O sistema de combustível permanece SEMPRE 
sob PRESSÃO ALTA.

Envolva completamente um pano de ofi cina à volta do 
conector do módulo da bomba de combustível. Pressione 
o(s) botão(ões) de libertação e puxe lentamente 
o conector para longe do módulo da bomba de 
combustível deixando que o pano de ofi cina absorva 
qualquer combustível residual na linha de combustível 
de alta pressão. Qualquer derramamento de combustível 
deve ser completamente limpo de imediato.

Módulo da Bomba de Combustível (FPM)
O módulo da bomba de combustível não pode ser reparado 
e deve ser substituído se se verifi car que tem uma anomalia. 
Se suspeitar que a bomba de combustível tem um problema, 
certifi que-se de que a bomba está activada, que todas as 
ligações eléctricas estão bem fi xadas, os fusíveis estão em 
bom estado e é fornecido um mínimo de 7,0 volt. Se durante 
o arranque a tensão descer abaixo de 7,0 volts, pode ocorrer 
uma redução da pressão de combustível resultando numa 
condição de arranque pobre. Se necessário, pode realizar-
se um teste da bomba de combustível.
1. Alivie a pressão do combustível no módulo da bomba 

de combustível. O módulo da bomba de combustível 
pode precisar de ser afrouxado ou retirado do motor. 
Desligue o acoplador de combustível do módulo da 
bomba de combustível e insira a ligação directa de 
teste de pressão (do Kit de Assistência Técnica da IEC 
da Kohler) entre a linha de combustível de alta pressão 
e o módulo da bomba de combustível.

2. Ligue a mangueira preta ao Aparelho de Teste de 
Pressão. Encaminhe a mangueira livre para o 
contentor de gasolina portátil ou para o depósito de 
combustível do equipamento.

3. Ligue a chave de ignição para activar a bomba e 
verifi que a pressão do sistema no manómetro. Pode ser 
necessário rodar a chave várias vezes para comprimir o 
ar introduzido no sistema e atingir a pressão regulada. 
Se se verifi car que a pressão do sistema é de 39 psi ± 
3, a ligação eléctrica, a bomba de combustível e o 
regulador estão a funcionar bem. Desligue a chave da 
ignição e pressione o botão da válvula no aparelho de 
teste para aliviar a pressão do sistema.

 a. Se a pressão for demasiado elevada, substitua 
o módulo da bomba de combustível.
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4. Se a bomba não se activar (passo 3), desligue a fi cha da bomba de combustível. Ligue a um voltímetro CC ao longo 
dos terminais na fi cha, ligue a chave de ignição e verifi que se está presente um mínimo de 7 volts durante o processo 
de purga de seis segundos.

5. Se não existir tensão, ligue o cabo vermelho do multímetro ao fi o vermelho da fi cha e o cabo preto a uma massa boa 
enquanto a chave ainda se encontrar na posição ON (LIGADA).

6. Se a tensão estiver entre 7 e 14, desligue a chave de ignição e ligue um ohmímetro entre os terminais na bomba para 
verifi car a continuidade.

 a. Se não existir continuidade entre os terminais da bomba, substitua a bomba de combustível.
 b. Se a tensão estiver abaixo de 7, teste a cablagem eléctrica.
7. Se a tensão na fi cha for boa e existir continuidade ao longo aos terminais da bomba, volte a ligar a fi cha à bomba, 

certifi cando-se de que tem uma boa ligação. Ligue a chave de ignição e verifi que se a bomba fi ca activa.
 a. Se a bomba arrancar, repita os passos 2 e 3 para verifi car a pressão correcta.
 b. Se a bomba continuar sem funcionar, substitua-a.

Linha de Combustível de Alta Pressão
A linha de combustível de alta pressão está montada no colector de admissão. Não é necessária uma assistência técnica 
específi ca a não ser que as condições indiquem que é necessária uma substituição. Limpe cuidadosamente a área em 
torno de todas as juntas e alivie qualquer pressão antes de começar qualquer desmontagem. Desencaixar retirando os dois 
parafusos de montagem, as braçadeiras dos fi os e os grampos de retenção do injector.
Conjunto da Mangueira do Ventilador e da Porta de Purga
Não é necessária assistência técnica específi ca para o conjunto da mangueira de ventilação ou para a porta de purga a 
não ser que as condições de funcionamento indicam que é necessária uma substituição. A assistência técnica realiza-se 
individualmente em todos os componentes. Devem reutilizar-se ou substituir-se as mangas de abrasão nas mangueiras 
quando se prestar assistência técnica às mangueiras de ventilação. Anote o encaminhamento da mangueira de ventilação 
e reproduza-o após a assistência técnica ou a substituição dos componentes para evitar estrangulamento ou abrasão das 
mangueiras de ventilação. Só se podem utilizar apenas as peças de substituição da Kohler pois o encaixe é específi co do 
sistema não tem de ser mantido. Vá a KohlerEngines.com para peças sobresselentes Kohler recomendadas.

Conjunto do Colector de Admissão/Corpo da Borboleta
NOTA: É necessário o Restabelecimento da UCE se se substituir o corpo da borboleta.
A assistência técnica no corpo da borboleta é realizada como um conjunto, com o veio da borboleta, o SPB, a placa da 
borboleta e o parafuso de ajuste da velocidade ao ralenti instalado. O veio da borboleta roda nos rolamentos de agulhas 
(não podem ser reparados), tapados com vedantes para evitar fugas de ar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Guia de Resolução de Problemas
Estado Causa Possível

O Motor tem 
Difi culdade em 

Arrancar ou Não 
Arranca Quando 

Está Frio.

A bomba de combustível não funciona.
Falha das velas de ignição.
Combustível velho/inadequado.
Pressão do combustível incorrecta.
Sensor de posição da cambota solto ou com falha.
SPB defi nido incorrectamente (Restabelecimento da UCE e Aprendizagem do SPB).
SPB com falha.
Sensor de temperatura do motor com falha.
Bobinas com falha.
Tensão do sistema baixa.
Injectores com falha.
Bateria com falha.
Ligações soltas ou corroídas.
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Guia de Resolução de Problemas
Estado Causa Possível

O Motor tem 
Difi culdade em 

Arrancar ou Não 
Arranca Quando 

Está Quente.

Falha das velas de ignição.
A bomba de combustível não funciona.
Pressão do combustível baixa.
Distribuição de combustível insufi ciente.
SPB defi nido incorrectamente (Restabelecimento da UCE e Inicialização do SPB).
Sensor de posição da cambota solto ou com falha.
SPB com falha.
Sensor de temperatura do motor com falha.
Injectores com falha.

O motor Pára ou 
Anda ao Ralenti 
com Difi culdade 
(frio ou quente).

Falha das velas de ignição.
Distribuição de combustível insufi ciente.
SPB defi nido incorrectamente.
SPB com falha.
Sensor de temperatura do motor com falha.
Injectores com falha.

O motor Falha, 
Hesita ou Pára Sob 

Carga.

Injector(es) de combustível, fi ltro de combustível ou recolha de combustível suja/obstruída.
Filtro de ar sujo.
Pressão ou distribuição de combustível insufi ciente.
Fuga de vácuo (ar de admissão).
Defi nição, ajuste ou funcionamento do regulador incorrecto.
SPB com falha, problema de montagem ou Procedimento de Inicialização do SPB incorrecto.
Bobina(s), vela(s) de ignição ou fi os em mau estado.

Potência Baixa

Sistema de ignição com falha/anomalia.
Filtro de ar sujo.
Distribuição de combustível insufi ciente.
Ajuste inadequado do regulador.
Escape obstruído/limitado.
Um injector não funciona.
Existe um problema no motor básico.
Existe um SPB com falha ou problema de montagem.
A placa da borboleta no corpo da borboleta não abre totalmente para paragem WOT (se equipado).
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 5. Verifi que se todos os fusíveis estão em bom 
estado e se não existem ligações eléctricas ou 
da linha de combustível danifi cadas ou partidas.

 6. Teste o funcionamento do módulo da bomba de 
combustível conforme descrito anteriormente na 
secção Bomba de Combustível.

Códigos de Anomalia
Exemplo do Visor de Diagnóstico

Código de 
anomalia 

0107

Código de fi m 61

Pausa de um segundo

Pausa de um segundo

Pausa de um segundo

Pausa de um segundo

Pausa de três segundos

(0)

(0)

(7)

(6)

(1)

(1)

Resumo dos Códigos de Diagnóstico
Código de Anomalia Descrição da Falha ou da Ligação

0031 Tensão Baixa no Circuito do Aquecedor do Sensor de Oxigénio
0032 Tensão Alta no Circuito do Aquecedor do Sensor de Oxigénio
0107 Tensão Baixa no Sensor de Pressão Absoluta do Colector (PAC ou TPAC) ou Circuito Aberto
0108 Tensão Alta no Sensor de Pressão Absoluta do Colector (PAC ou TPAC)
0112 Tensão Baixa no Sensor da Temperatura do Ar de Admissão (TAA ou TPAC)
0113 Tensão Alta no Sensor da Temperatura do Ar de Admissão (TAA ou TPAC) ou Circuito Aberto
0117 Tensão Baixa no Circuito do Sensor da Temperatura do Óleo/Refrigerador
0118 Tensão Alta no Circuito do Sensor da Temperatura do Óleo/Refrigerador ou Circuito Aberto
0122 Circuito do Sensor de Posição da Borboleta com Tensão Baixa ou Aberto
0123 Tensão Alta do Circuito do Sensor de Posição da Borboleta
0131 Circuito 1 do Sensor de Oxigénio com Tensão Baixa ou Aberto
0132 Tensão Alta do Circuito 1 do Sensor de Oxigénio
0171 Limite Máximo de Adaptação Ultrapassado
0172 Limite Mínimo de Adaptação Ultrapassado
0174 Condição Pobre do Combustível Com Carga Elevada (Circuito Aberto)
0201 Avaria no Circuito 1 do Injector
0202 Avaria no Circuito 2 do Injector
0230 Tensão Baixa no Circuito do Módulo da Bomba de Combustível ou Circuito Aberto

Teste de Função

 ADVERTÊNCIA
Fluidos de Alta Pressão podem perfurar a pele 
e causar ferimentos graves ou morte.
Não trabalhe com o sistema de combustível 
sem ter formação adequada ou equipamento de 
segurança.

Os ferimentos por perfuração de fl uido são altamente 
tóxicos e perigosos. Se ocorrer um ferimento, procure 
cuidados médicos imediatamente.

A função do sistema de combustível é proporcionar 
uma distribuição sufi ciente à pressão de funcionamento 
do sistema de 39 psi ± 3. Se um motor arrancar com 
difi culdades ou rodar mas não arrancar, poderá indicar um 
problema com o sistema de combustível de IEC. Um teste 
rápido verifi cará se o sistema está a funcionar.
1. Desligue e ligue à terra o cabo das velas de ignição. 
2. Cumpra todos os requisitos de interbloqueio de 

segurança e arranque o motor durante 
aproximadamente 3 segundos.

3. Remova as velas de ignição e inspeccione se existe 
combustível nas pontas.

 a. Se existir combustível nas pontas das velas de 
ignição a bomba de combustível e os injectores 
estão a funcionar.

 b. Se não existir combustível nas pontas das velas de 
ignição, verifi que o seguinte:

 1. Certifi que-se de que o depósito de combustível 
tem combustível limpo, novo e adequado.

 2. Certifi que-se de que a ventilação no depósito do 
combustível está aberta.

 3. Certifi que-se de que a válvula do depósito de 
combustível (se equipada) está totalmente aberta.

 4. Certifi que-se de que a bateria está a fornecer 
a tensão adequada.
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Código de Anomalia Descrição da Falha ou da Ligação
0232 Tensão Alta no Circuito do Módulo da Bomba de Combustível
0336 Sinal de Ruído do Sensor de Posição da Cambota
0337 Sem Sinal do Sensor de Posição da Cambota
0351 Avaria na Bobina de Ignição 1 do Cilindro
0352 Avaria na Bobina de Ignição 2 do Cilindro
0562 Tensão Baixa do Sistema
0563 Tensão Alta do Sistema
1693 Saída do Tacómetro (UCE) Baixa
1694 Saída do Tacómetro (UCE) Alta

61 Fim da Transmissão do Código

A UCE controla continuamente o funcionamento do motor 
relativamente a limites de rendimento predefi nidos. Se 
o funcionamento estiver fora dos limites, a UCE activa a 
LIA, se equipada, e guarda um código de diagnóstico na 
memória de anomalias. Se o componente ou o sistema 
regressar ao funcionamento adequado, a UCE desligará a 
LIA. Se a LIA permanecer acesa, avisa o cliente que está 
a ocorrer uma falha e é necessária assistência técnica do 
concessionário. Após recepção, o técnico do concessionário 
pode aceder ao(s) código(s) de anomalia para ajudar a 
determinar a parte do sistema que está com anomalia. 
O acesso aos códigos faz-se através da chave de ignição e 
são exibidos como luzes a piscar ou intermitências da LIA. 
Aceda aos códigos da seguinte forma:
1. Verifi que se a tensão da bateria está acima de 11 volts.
2. Arranque com a chave de ignição na posição OFF 

(DESLIGADA).
3. Rode a chave de ignição para a posição ON (LIGADA) 

e OFF (DESLIGADA), em seguida, ON e OFF, depois 
ON, deixando-a na terceira sequência. Não ligue o 
motor. O tempo entre as sequências deve ser inferior a 
2,5 segundos.

4. A LIA começará a piscar várias vezes. O número de 
vezes que a LIA pisca representa um número no 
código intermitente.

5. Uma sequência de quatro dígitos corresponde a um 
código de anomalia. Existe uma pausa de um (1) 
segundo entre luzes a piscar de um código de 
anomalia. Existe uma pausa de três (3) segundos entre 
códigos de anomalia diferentes. Após o(s) código(s) de 
anomalia piscarem, pisca um de dois dígitos 61 para 
indicar que o programa foi concluído.

 a. É boa ideia anotar os códigos à medida que 
aparecem uma vez que podem não estar em 
sequência numérica.

 b. O código 61 será sempre o último código exibido, 
indicando o fi nal da transmissão do código. Se o 
código 61 aparecer imediatamente, não estão 
presentes outros códigos de anomalia.

Após o problema ser corrigido, podem eliminar-se os 
códigos de anomalia seguindo os Procedimentos de 
Restabelecimento da UCE e Aprendizagem do SPB.
O Resumo dos Códigos de Diagnóstico lista os códigos de 
anomalia e ao que correspondem. O Resumo dos Códigos 
de Diagnóstico é uma lista dos códigos individuais com 
uma explicação do que os activa, o sintomas que podem 
esperar-se e as causas prováveis.
Uma LIA pode não ser fornecida com o motor. Se o 

fabricante do equipamento não tiver acrescentado uma LIA 
ao equipamento, é possível acrescentar-se uma facilmente 
para um diagnóstico rápido. O motor principal na ligação 
do veículo terá um fi o castanho que é a ligação à massa 
para a LIA. Podem utilizar-se lâmpadas incandescentes 
ou LED para a LIA desde que não consumam mais de 0,1 
amps. A lâmpada tem de ter uma potência de 1,4 Watts ou 
menos, ou tem de ter uma resistência total de 140 Ω ou 
mais. Normalmente os LED gastam menos de 0,03 amps. 
Ligue +12 volts ao terminal positivo da lâmpada e encaixe 
o terminal de ligação à massa da lâmpada ao fi o castanho.
Resumo dos Códigos de Diagnóstico
Código 0031
Componente: Aquecedor do Sensor do Oxigénio
Anomalia: Tensão Baixa no Circuito do Aquecedor O2S
Estado: Tensão do sistema demasiado baixa, ligação 

aberta ou sensor com falha.
Conclusão: Relacionadas com a Cablagem Eléctrica 

do Motor
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino preto 7 da UCE ou fi o partido.

Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Problema no conector ou na ligação 

eléctrica do sensor.

Ligação à massa do sistema da UCE para o 
motor ou da bateria para o motor.

Código 0032
Componente: Aquecedor do Sensor do Oxigénio
Anomalia: Tensão Alta no Circuito do Aquecedor O2S
Estado: Tensão do sistema demasiado elevada, 

ligação em curto-circuito ou sensor com 
falha. 

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Problema no conector ou na ligação 

eléctrica do sensor.
● Avaria no sensor.
● Ligação eléctrica ou conectores 

do circuito de pinos no Preto 7.

Relacionadas com a UCE
● Problema de ligação da UCE à cablagem. 
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Código 0107
Componente: Sensor de Pressão Absoluta do Colector 

(PAC ou TPAC)
Anomalia: Tensão Baixa no Circuito PAC ou TPAC ou 

Circuito Aberto
Estado: Fuga no colector de admissão, ligação 

aberta ou sensor com falha.
Conclusão: Relacionado com o Sensor PAC ou TPAC

● Avaria no sensor.
● Fugas de vácuo do colector ou do sensor 

solto.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica
● Má ligação à massa ou circuito aberto.
● Cablagem ou conectores eléctricos 

soltos, danifi cados ou corroídos.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos no Preto 10, 11 e 16.

Má Aprendizagem do SPB.

Código 0108
Componente: Sensor de Pressão Absoluta do Colector 

(PAC ou TPAC)
Anomalia: Tensão Alta no Circuito do PAC ou TPAC
Estado: Fuga no colector de admissão, ligação com 

curto-circuito ou sensor com falha.
Conclusão: Relacionado com o Sensor PAC ou TPAC

● Avaria no sensor.
● Fugas de vácuo do colector ou do sensor 

solto.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica
● Má ligação à massa.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos no Preto 11.

Má Aprendizagem do SPB.

Código 0112
Componente: Sensor de Temperatura do Ar de Admissão 

(TAA ou TPAC)
Anomalia: Tensão Baixa no Sensor da Temperatura 

do Ar de Admissão (TAA ou TPAC)
Estado: Ligação em curto-circuito, sensor com falha 

ou fi o em curto-circuito.
Conclusão: Relacionado com o Sensor de Temperatura 

(TAA ou TPAC)
● Ligação ou ligação eléctrica do sensor.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Os circuitos dos pinos Preto 10 e Preto 

8 podem estar danifi cados ou ligados 
perto de sinais de ruído (bobinas, 
alternador, etc.).

● Problema de ligação da UCE à 
cablagem.

Código 0113
Componente: Sensor de Temperatura do Ar de Admissão 

(TAA ou TPAC)
Anomalia: Tensão Alta no Sensor da Temperatura do 

Ar de Admissão (TAA ou TPAC) ou Circuito 
Aberto

Estado: Ligação em curto-circuito, sensor com 
falha, fi o ou ligação partido(a).

Conclusão: Relacionado com o Sensor de Temperatura 
(TAA ou TPAC)
● Ligação ou ligação eléctrica do sensor.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Os circuitos dos pinos Preto 10 e Preto 

8 da UCE podem estar danifi cados.
● Problema de ligação da UCE à cablagem 

ou fi o partido.

Código 0117
Componente: Sensor do Óleo/Refrigerador
Anomalia: Tensão Baixa no Circuito do Sensor da 

Temperatura do Óleo/Refrigerador
Estado: Ligação em curto-circuito, sensor com falha 

ou fi o em curto-circuito.
Conclusão: Relacionadas com o Sensor de 

Temperatura
● Ligação ou ligação eléctrica do sensor.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Os circuitos dos pinos Preto 10 e Preto 

14 podem estar danifi cados ou ligados 
perto de sinais de ruído (bobinas, estator, 
etc.).

● Problema de ligação da UCE à 
cablagem.

Código 0118
Componente: Sensor do Óleo/Refrigerador
Anomalia: Tensão Alta no Circuito do Sensor da 

Temperatura do Óleo/Refrigerador ou 
Circuito Aberto

Estado: Ligação em curto-circuito, sensor com 
falha, ligação aberta ou fi o partido.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de 
Temperatura
● Ligação ou ligação eléctrica do sensor.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Os circuitos dos pinos Preto 10 e Preto 

14 da UCE podem estar danifi cados.
● Problema de ligação da UCE à cablagem 

ou fi o partido.

Relacionadas com o Sistema
● O motor está a funcionar acima do limite 

do sensor de temperatura de 176 °C 
(350 °F).
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Código 0122
Componente: Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
Anomalia: Tensão Baixa no Circuito do SPB ou 

Circuito Aberto
Estado: Ligação aberta, fi o partido ou sensor com 

falha.
Conclusão: Relacionadas com o SPB

● SPB em mau estado ou gasto 
internamente.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na 

cablagem.
 Pino preto 10 da UCE para o pino 1 do 

SPB.
 Pino preto 12 da UCE para o pino 3 do 

SPB.
 Pino preto 16 da UCE para o pino 2 do 

SPB.

Relacionadas com o Corpo da Borboleta
● Veio da borboleta no interior do SPB 

gasto, partido ou danifi cado.
● Placa da borboleta solta ou mal alinhada.
● Placa da borboleta dobrada ou 

danifi cada permitindo a passagem de um 
fl uxo de ar extra ou limitando o 
movimento.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que fornece tensão ou massa ao 

SPB danifi cado.
● Circuito de entrada do sinal do SPB 

danifi cado.

Código 0123
Componente: Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
Anomalia: Tensão Alta no Circuito do SPB
Estado: Ligação em curto-circuito ou sensor com 

falha.
Conclusão: Relacionadas com o Sensor do SPB

● Ligação eléctrica ou conector do sensor. 
● Saída do sensor afectada ou obstruída 

por sujidade, massa lubrifi cante, óleo, 
desgaste.

● Sensor solto no colector do corpo da 
borboleta.

Relacionadas com o Corpo da Borboleta
● Veio da borboleta ou rolamentos gastos/

danifi cados.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica 
do Motor
● Pinos Preto 10, 12 e 16 da UCE 

danifi cados (ligação eléctrica, 
conectores).

● Pinos Preto 10, 12 e 16 da UCE, ligados 
perto de sinais de ruído (bobinas, 
alternador).

● Fonte intermitente de 5 volts da UCE 
(pino Preto 16).

● Problema de ligação da UCE à 
cablagem.

Código 0131
Componente: Sensor de Oxigénio
Anomalia: Tensão Baixa no Circuito 1 O2S
Estado: Ligação aberta, fi o partido ou sensor com 

falha.
Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Oxigénio

● Problema no conector ou na ligação 
eléctrica do sensor.

● Sensor contaminado, corroído ou 
danifi cado.

● Trajecto da massa em mau estado.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino Preto 10 e 17 da UCE.

Procedimento de Aprendizagem do SPB 
Incorrecto
● Estado pobre (verifi que o sinal do sensor 

de oxigénio com VOA e consulte 
a secção Sensor de Oxigénio).

A cablagem eléctrica do motor relacionada 
com um fi o cortado, partido ou 
estrangulado.

Código 0132
Componente: Sensor de Oxigénio
Anomalia: Tensão Alta no Circuito 1 O2S
Estado: Ligação em curto-circuito ou sensor com 

falha.
Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Oxigénio

● Problema no conector ou na ligação 
eléctrica do sensor.

● Sensor contaminado ou danifi cado.
● Trajecto da massa em mau estado.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino Preto 10 e 17 da UCE.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Diferença na tensão entre a tensão 

detectada e a tensão real do sensor.
● Curto-circuito na cablagem eléctrica. 



SISTEMA-ECV IEC

54 24 690 28 Rev. CKohlerEngines.com

Código 0171
Componente: Sistema de Combustível
Anomalia: Limite máximo de adaptação ultrapassado
Estado: Rede de entrada/fi ltro de combustível 

obstruído, pressão baixa na linha de 
combustível de alta pressão, avaria no 
SPB, ligação em curto-circuito, sensor 
com falha, combustível baixo ou tipo de 
combustível errado.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Corrosão ou má ligação.
● Sensor contaminado ou danifi cado.
● Fuga de ar no escape.
● Trajecto da massa em mau estado.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino Preto 10 e 17 da UCE.

Relacionadas com o Sensor do SPB
● Posição incorrecta da placa da borboleta 

durante o procedimento de 
aprendizagem.

● Problema ou avaria no SPB.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Diferença na tensão entre a tensão 

detectada e a tensão real do sensor. 
● Problema na cablagem eléctrica.
● Problema de ligação da UCE à 

cablagem.

Relacionadas com os Sistemas
● Ignição (vela de ignição, fi o da vela, 

bobina de ignição).
● Combustível (tipo/qualidade de 

combustível, injector, pressão do 
combustível demasiado baixa, módulo 
da bomba de combustível ou bomba de 
elevação).

● Ar de combustão (fi ltro de ar sujo/
obstruído, fuga na entrada, orifícios 
da borboleta).

● Problema no motor básico (anéis, 
válvulas).

● Fuga no sistema de escape (silenciador, 
fl ange, saliência de montagem do sensor 
de oxigénio, etc.).

● Combustível no óleo do cárter.

Código 0172
Componente: Sistema de Combustível
Anomalia: Limite mínimo de adaptação ultrapassado
Estado: Pressão demasiado elevada na linha de 

combustível de alta pressão, avaria no 
SPB, ligação em curto-circuito, sensor 
com falha ou falha no módulo da bomba 
de combustível.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Ligação eléctrica ou conector do sensor.
● Sensor contaminado ou danifi cado.
● Trajecto da massa em mau estado.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino Preto 10 e 17 da UCE.

Relacionadas com o Sensor do SPB
● Posição incorrecta da placa da 

borboleta durante o procedimento de 
aprendizagem.

● Problema ou avaria no SPB.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica 
do Motor
● Diferença na tensão entre a tensão 

detectada e a tensão real do sensor. 
● Problema na cablagem eléctrica.
● Problema de ligação da UCE à 

cablagem.

Relacionadas com os Sistemas
● Ignição (vela de ignição, fi o da vela, 

bobina de ignição).
● Combustível (tipo/qualidade de 

combustível, injector, pressão do 
combustível demasiado alta, módulo da 
bomba de combustível ou bomba de 
elevação).

● Ar de combustão (fi ltro de ar sujo/
obstruído).

● Problema no motor básico (anéis, 
válvulas).

● Combustível no óleo do cárter.
● Módulo da bomba de combustível 

demasiado cheio.
● Diafragma da bomba de elevação 

rompido.
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Código 0174
Componente: Sistema de Combustível
Anomalia: Estado de combustível pobre
Estado: Rede de entrada/fi ltro de combustível 

obstruído, pressão baixa na linha de 
combustível de alta pressão, avaria no 
SPB, ligação em curto-circuito ou sensor 
com falha.

Conclusão: Aprendizagem do SPB incorrecta
● Estado pobre (verifi que o sinal do sensor 

de oxigénio com VOA e consulte o 
Sensor de Oxigénio).

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino preto 10, 12, 16 e 17 da UCE.

Pressão de Combustível Baixa
● Filtros obstruídos.
● Bomba de elevação em mau estado.

Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Problema no conector ou na ligação 

eléctrica do sensor.
● Fuga no escape.
● Má ligação à massa.

Má ligação à massa da UCE para o motor, 
causando um funcionamento rico embora 
indique estar pobre.

Ligação do módulo da bomba de 
combustível. Consulte Componentes do 
Combustível.

Código 0201
Componente: Injector de Combustível
Anomalia: Avaria no Circuito 1 do Injector
Estado: Injector danifi cado ou com falha, em curto-

circuito ou com ligação aberta.
Conclusão: Relacionadas com o Injector

● Bobina do injector em curto-circuito ou 
com circuito aberto.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na 

cablagem.
 Pino Preto 5 da UCE.
● Ligação eléctrica da Ignição.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que controla o injector n.º 1 

danifi cado.

Código 0202
Componente: Injector de Combustível
Anomalia: Avaria no Circuito 2 do Injector
Estado: Injector danifi cado ou com falha, em 

curto-circuito ou com ligação aberta.
Conclusão: Relacionadas com o Injector

● Bobina do injector em curto-circuito ou 
com circuito aberto.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na 

cablagem.
 Pino Preto 6 da UCE.
● Ligação eléctrica da Ignição.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que controla o injector n.º 2 

danifi cado.

Código 0230
Componente: Bomba do Combustível
Anomalia: Absoluta do Colector Baixa ou Circuito 

Aberto
Estado: Ligação em curto-circuito ou aberta.
Conclusão: Relacionadas com a Bomba do 

Combustível
● Módulo da bomba de combustível aberto 

ou em curto-circuito internamente.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na 

cablagem.
 Pino Preto 9 ou Cinzento 17 da UCE.

Relacionadas com a UCE
● A UCE está danifi cada.

Código 0232
Componente: Bomba do Combustível
Anomalia: Tensão Alta no Circuito
Estado: Ligação em curto-circuito.
Conclusão: Relacionadas com a Bomba do 

Combustível
● Módulo da bomba de combustível 

danifi cado internamente.

Sistema de Saída de Carregamento 
Demasiado Elevado.
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Código 0336
Componente: Sensor de Posição da Cambota
Anomalia: Sinal de Ruído do Sensor de Posição da 

Cambota
Estado: Folga de ar incorrecta, sensor solto, bateria 

com falha/em mau estado, ligação em 
curto-circuito ou com falha, sensor com 
falha ou sensor de ligação à massa com 
falha.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Posição da 
Cambota
● Ligação eléctrica ou conector do sensor.
● Sensor solto ou folga de ar incorrecta.

Relacionadas com o Sensor de Posição 
da Cambota
● Dentes danifi cados.
● A secção da folga não regista.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica 
do Motor
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino Preto 4 e Preto 13 da UCE.
● Problema de ligação da UCE à 

cablagem.

Relacionadas com o Sistema de Ignição
● Vela(s) de ignição sem resistência 

utilizadas.
● Bobina de ignição ou cabo secundário 

desligado ou com falha.

Código 0337
Componente: Sensor de Posição da Cambota
Anomalia: Sem Sinal do Sensor de Posição da 

Cambota
Estado: Folga de ar incorrecta, sensor solto, ligação 

aberta ou em curto-circuito ou sensor com 
falha.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Posição da 
Cambota
● Ligação eléctrica ou conector do sensor.
● Sensor solto ou folga de ar incorrecta.

Relacionadas com o Sensor de Posição da 
Cambota
● Dentes danifi cados.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino Preto 4 ou Preto 13 da UCE.
● Problema de ligação da UCE à cablagem.

Se o código estiver guardado no histórico 
de anomalias e iniciar normalmente. 
Elimine o código, não é necessária outra 
assistência técnica.

Código 0351
Componente: Bobina de Ignição
Anomalia: Avaria na Bobina de Ignição 1 do Cilindro
Estado: Fio partido na cablagem (pode não estar 

visível), ligação em curto-circuito ou sensor 
com falha.

Conclusão: Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Ligação à ignição ou ao fusível.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
● Pino Preto 1 da UCE.
● Problema de ligação da UCE à cablagem.

Relacionadas com o Sistema de Ignição
● Vela(s) de ignição utilizada(s) 

incorrecta(s).
● Má ligação à vela de ignição.

Código 0352
Componente: Bobina de Ignição
Anomalia: Avaria na Bobina de Ignição 2 do Cilindro
Estado: Fio partido na cablagem (pode não estar 

visível), ligação em curto-circuito ou sensor 
com falha.

Conclusão: Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor

● Ligação à ignição ou ao fusível.
● Ligação eléctrica ou conectores do 

circuito de pinos.
 Pino Cinzento 10 da UCE.
● Problema de ligação da UCE à cablagem.

Relacionadas com o Sistema de Ignição
● Vela(s) de ignição utilizada(s) 

incorrecta(s).
● Má ligação à vela de ignição.

Código 0562
Componente: Tensão do Sistema
Anomalia: Tensão Baixa do Sistema
Estado: Regulador de tensão com falha, fusível em 

mau estado ou ligação em curto-circuito.
Conclusão: Ligações Corroídas

Estator em Mau Estado

Bateria em Mau Estado
● Sistema de carregamento de saída baixo.
● Íman no volante do motor em mau estado.
● Fusível em falta ou em mau estado.

Código 0563
Componente: Tensão do Sistema
Anomalia: Tensão Alta do Sistema
Estado: Regulador de tensão com falha ou ligação 

em curto-circuito.
Conclusão: Rectifi cador-Regulador com Falha

Estator em Mau Estado.

Bateria em Mau Estado.
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Código 1693
Componente: Saída do Tacómetro (UCE)
Anomalia: Circuito do Tacómetro Baixo
Estado: Circuito da saída do tacómetro em curto-

circuito à massa.
Conclusão: Mau Fio do Tacómetro (ligado à massa).

Circuito da GCU em curto-circuito à massa.

Código 1694
Componente: Saída do Tacómetro (UCE)
Anomalia: Circuito do Tacómetro Alto
Estado: Circuito da saída do tacómetro em curto-

circuito à bateria.
Conclusão: Erro do circuito da GCU ou da UCE.

Código 61
Componente: Fim da Transmissão do Código

Fluxograma de Resolução de Problemas
O fl uxograma indica um método alternativo de resolução 
de problemas no sistema de IEC. A tabela permitir-lhe-á 
rever todo o sistema em cerca de 10-15 minutos. Utilizando 
a tabela, as ajudas de diagnóstico que se seguem (tabela 
listada) e quaisquer códigos de anomalia assinalados, 
deverá ser capaz de localizar rapidamente quaisquer 
problemas no sistema.
Ajudas de Diagnóstico do Fluxograma

Ajuda de Diagnóstico N.º 1 POTÊNCIA DO SISTEMA
(A LIA não se acende quando a chave é ligada)
NOTA: A LIA é instalada pelo FEO do veículo. Um 

fornecimento de doze volts para a lâmpada fará 
parte da cablagem eléctrica do veículo. O modelo 
da chave de ignição Kohler terá uma LIA no motor 
com um fornecimento de 12 V para a lâmpada.

Conclusão
● Bateria
● Fusível do sistema principal
● Lâmpada da LIA gasta
● Problema no circuito eléctrico da LIA
 Circuitos do pino Cinzento 3.
● interruptor de ignição
● Problema no circuito eléctrico da UCE permanente
 Circuito do Pino Preto 18.
● Problema no circuito eléctrico da UCE comutado
 Circuito do Pino Preto 15.
● Ligações à massa da UCE
● UCE

Ajuda de Diagnóstico n.º 2 CÓDIGOS DE ANOMALIA
Consulte o Resumo dos Códigos de Diagnóstico.
Ajuda de Diagnóstico n.º 3 RUN/ON
(a LIA continua acesa quando o motor está a trabalhar)*
Estado
NOTA: Podem utilizar-se lâmpadas incandescentes ou 

LED para a LIA desde que não consumam mais de 
0,1 amps. A lâmpada tem de ter uma potência de 
1,4 Watts ou menos, ou tem de ter uma resistência 
total de 140 Ω ou mais. Normalmente os LED 
gastam menos de 0,03 amps.

Todos os códigos de anomalia acenderão a LIA quando 
o motor estiver a funcionar.

Ajuda de Diagnóstico n.º 4 SENSOR DE POSIÇÃO DA 
CAMBOTA
(a LIA não se desliga durante o arranque)
Estado
● Sensor de posição da cambota
● Problema no circuito do sensor de posição da cambota, 

circuitos do pino Preto 4 e Preto 13.
● Folga de ar no sensor de posição da cambota/da roda 

dentada
● Roda dentada
● Chave do volante do motor gasta
● UCE

Ajuda de Diagnóstico n.º 5 BOMBA DE COMBUSTÍVEL
(a bomba de combustível não liga)
Estado
● Fusível principal
● Problema no circuito da bomba de combustível, circuitos 

dos pinos Preto 9 e Cinzento 17.
● Módulo da bomba de combustível

Ajuda de Diagnóstico n.º 6 SISTEMA DE IGNIÇÃO
(sem faísca)
Estado
● Vela de ignição
● Fio da vela
● Bobina
● Circuito(s) da bobina, circuitos dos pinos Cinzento 10 e Preto 

1.
● Ligações à massa da UCE
● UCE
● Interbloqueios de segurança do veículo, sinal de ligação 

à massa no fi o de segurança.

Ajuda de Diagnóstico n.º 7 SISTEMA ELÉCTRICO 
DE COMBUSTÍVEL 
(sem distribuição de combustível)
Estado
● Sem combustível
● Ar na linha de combustível de alta pressão
● Válvula de CORTE do combustível
● Linha/fi ltro de combustível obstruída(o)
● Circuito(s) dos injectores, circuitos dos pinos Preto 5 

e Preto 6
● Injector
● Ligações à massa da UCE
● UCE
● A bomba de elevação não funciona

Ajuda de Diagnóstico n.º 8 SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
(pressão de combustível)
Pressão de Combustível Baixa-Condição
● Combustível baixo
● Filtro de combustível obstruído
● Linha de distribuição de combustível obstruída
● Bomba de elevação de combustível - fornecimento 

de combustível insufi ciente
● Bomba de combustível (de elevação ou módulo) - 

obstruída internamente
● O regulador de pressão não funciona correctamente 

dentro do módulo da bomba de combustível.

Ajuda de Diagnóstico n.º 9 MOTOR BÁSICO
(arranca mas não funciona)
Estado
● Consulte as tabelas de resolução de problemas do motor 

básico em Resolução de Problemas.
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Fluxograma de Diagnóstico da IEC

INÍCIO DO TESTE

CHAVE LIGADA

LUZ INDICADORA DE 
AVARIA ACESA

ESTÃO PRESENTES 
CÓDIGOS DE 
ANOMALIA?

NÃO

O MOTOR ARRANCA?

NÃO

ARRANCAR MOTOR. A 
LIA APAGA-SE?

SIM

LIGAR E DESLIGAR A CHAVE1. 
VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA 

BOMBA DE COMBUSTÍVEL.

A BOMBA DE COMBUSTÍVEL 
LIGA E DESLIGA APÓS 1–2 

SEGUNDOS2?

SIM

DURANTE O ARRANQUE, VERIFICAR 
O SISTEMA DE IGNIÇÃO

FAÍSCA?

SIM

DURANTE O ARRANQUE, 
VERIFICAR O FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL.

VELA DE IGNIÇÃO 
MOLHADA?

SIM

INSTALAR MANÓMETRO DE PRESSÃO 
EM LINHA E LIGAR A CHAVE.

PRESSÃO DO 
COMBUSTÍVEL DENTRO DA 

ESPECIFICAÇÃO?

NÃO

SIM

SIM A LIA APAGA-SE?

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 1 
POTÊNCIA DO SISTEMA

CONSULTE 
RESUMO DOS CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO

APAGAR CÓDIGOS

NÃO CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 3
RUN/ON

TRABALHAR EM VÁRIAS CONDIÇÕES 
DE CARGA/VELOCIDADE

ESTÃO PRESENTES 
CÓDIGOS DE 
ANOMALIA?

NÃO

FIM DO TESTE

CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 4 
SENSOR DE POSIÇÃO DA CAMBOTA

CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 5 
BOMBA DE COMBUSTÍVEL

CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 6 
SISTEMA DE IGNIÇÃO

CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 7 
SISTEMA ELÉCTRICO DE COMBUSTÍVEL

CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 8 
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

CONSULTAR A AJUDA DE DIAGNÓSTICO N.º 9
MOTOR BÁSICO

SIM CONSULTAR RESUMO DOS 
CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO

APAGAR CÓDIGOS

AV
AN

ÇA
R 

PA
RA

 O
 IN

ÍC
IO

 D
O 

TE
ST

E 
PA

RA
 T

ES
TA

R 
NO

VA
ME

NT
E

AVANÇAR PARA O INÍCIO DO TESTE PARA TESTAR NOVAMENTE

1. Após colocar a chave na posição OFF, esperar 10 segundos antes de colocá-la na posição ON para permitir que a UCE hiberne.

2. Pode ouvir-se o módulo da bomba de combustível ou pode sentir-se uma vibração para estabelecer o arranque da bomba. O módulo da bomba 
de combustível trabalhará durante um ciclo de 4-6 segundos quando a UCE se ligar após estar em hibernação.
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SISTEMA-BOSCH IEC

 ADVERTÊNCIA A gasolina é extremamente infl amável e os vapores podem 
explodir se forem infl amados. Guarde a gasolina apenas em 
contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e 
desocupados, longe de faíscas ou de chamas. O combustível 
derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com peças 
quentes ou faíscas da ignição. Nunca utilize gasolina como 
agente de limpeza.

O Combustível Explosivo pode causar incêndios e 
queimaduras graves.
Não encha o depósito de combustível enquanto o 
motor estiver quente ou a trabalhar.

Sistema Bosch IEC

A
A

O

A

N

M

L

K

J

I

H

E

F

D

C

B

I

A Regulador de Pressão 
do Combustível B Defl ector Valley C Defl ector de Ar D Tubo de combustível

E Conjunto do Colector 
de Admissão F Sensor de Posição 

do Acelerador G Módulo H Injector de Combustível

I UCE J Sensor de acumulação 
de velocidade K Suporte do Sensor 

de Velocidade L Parafuso

M Junta de admissão N Filtro de Combustível O Conjunto da Bomba 
de Combustível
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O sistema de injecção electrónica de combustível (IEC) típico 
e componentes relacionados inclui:
● Depósito de combustível e válvula.
● Bomba de combustível.
● Filtro de combustível.
● Tubo de combustível.
● Linha(s) de Combustível.
● Injectores de combustível.
● Regulador da pressão do combustível.
● Colector de admissão/corpo da borboleta.
● Unidade de controlo electrónica (UCE).
● Bobinas de ignição.
● Sensor da temperatura do (óleo) motor.
● Sensor de posição da borboleta (SPB).
● Sensor de velocidade.
● Sensor de posição da cambota.
● Sensor de oxigénio.
● Conjunto da cablagem eléctrica e ligação eléctrica 

associada.
● Luz indicadora de anomalia (LIA).
● Sensor da temperatura do ar de admissão.

RECOMENDAÇÕES SOBRE COMBUSTÍVEL
Consulte Manutenção.
CALHA DE COMBUSTÍVEL
A linha de combustível de baixa permeação tem de ser 
instalada em todos os motores Kohler Co. para manter a 
conformidade regulamentar EPA e CARB. 
FUNCIONAMENTO
NOTA: Quando realizar testes de continuidade ou de tensão, 

evite colocar demasiada pressão nos pinos do 
conector. Recomendam-se pontas de pino planas 
para testes para evitar separar ou dobrar os 
terminais.

O sistema de IEC está concebido para proporcionar um 
desempenho máximo do motor com uma efi cácia óptima de 
combustível e emissões o mais baixas possíveis. As funções 
da ignição e da injecção são controladas, monitorizadas 
electronicamente e corrigidas continuamente durante o 
funcionamento para manter o rácio ideal de combustível/ar. 
O componente central do sistema é a Unidade de Controlo do 
Motor (UCM) que gere o funcionamento do sistema, 
determinando a melhor combinação de mistura de combustível 
e o tempo de ignição para as condições de funcionamento 
actuais. 
Utiliza-se uma bomba de combustível eléctrica para mover o 
combustível a partir de um depósito através de um fi ltro de 
combustível em linha e uma linha de combustível. Um 
regulador de pressão de combustível mantém a pressão de 
funcionamento do sistema a 39 psi e devolve qualquer 
excesso de combustível para o depósito. No motor, o 
combustível é alimentado através do tubo de combustível para 
os injectores, que fazem a injecção do combustível para as 
portas de admissão. A UCE controla a quantidade de 
combustível variando o período de tempo que os injectores 
estão ligados “ON.” Pode variar entre 1,5 até -8,0 
milissegundos dependendo dos requisitos de combustível. A 
injecção controlada do combustível ocorre a cada rotação, ou 
duas vezes em cada ciclo de 4 cursos. Metade da quantidade 
de combustível necessária para um disparo do cilindro é 
injectada durante cada injecção. Quando a válvula de 
admissão se abre, a mistura de combustível/ar é levada para a 
câmara de combustão, infl ama e queima.
A UCE controla a quantidade de combustível injectado e o 
tempo de ignição controlando os sinais do sensor principal 
para a temperatura do motor, velocidade (RPM) e posição da 
borboleta (carga). Estes sinais principais são comparados com 
mapas pré-programados no chip do computador da UCE e 

esta ajusta o fornecimento de combustível para corresponder 
aos valores mapeados. Após o motor atingir a temperatura de 
funcionamento, um sensor de oxigénio de gás de escape dá 
uma resposta à UCE baseado na quantidade de oxigénio não 
utilizado no escape, indicando se a mistura de combustível 
fornecida é rica ou pobre. Com base nesta resposta, a UCE 
ajusta mais a entrada de combustível para restabelecer o rácio 
ideal de ar/combustível. Este modo de funcionamento é 
referido como um funcionamento em circuito fechado. 
O sistema de IEC funciona em circuito fechado quando são 
cumpridas as três condições que se seguem:
● A temperatura do óleo é superior a 35°C (95°F).
● O sensor de oxigénio aqueceu o sufi ciente para fornecer um 

sinal (mínimo 375°C, 709°F).
● O funcionamento do motor é regular (não arranca, aquece, 

acelera, etc.).

Durante o funcionamento em circuito fechado, a UCE tem a 
capacidade de reajustar controlos adaptáveis aprendidos e 
temporários, proporcionando compensação para alterações na 
condição geral do motor e no ambiente de funcionamento, 
para que possa manter o rácio ideal de ar/combustível. 
O sistema exige uma temperatura mínima do óleo do motor 
superior a 80 °C (176 °F) para uma adaptação adequada. 
Estes valores adaptáveis mantêm-se desde que a UCE não 
seja restabelecida. 
Durante determinados períodos de funcionamento como 
arranques, aquecimento, aceleração, etc., é necessário um 
rácio de ar/combustível mais rico do que 14.7:1 e o sistema 
funciona num modo de circuito aberto. No funcionamento em 
“circuito aberto” a saída do sensor de oxigénio não é utilizada, 
e os ajustes de controlo são baseados apenas nos sinais do 
sensor principal e mapas programados. O sistema funciona 
em circuito aberto sempre que as três condições para 
funcionamento em circuito fechado (acima) não sejam 
cumpridas.
A UCE é o cérebro ou o computador de processamento central 
de todo o sistema de gestão de combustível/ignição da IEC. 
Durante o funcionamento, os sensores recolhem dados 
continuamente que são transmitidos através cablagem 
eléctrica para os circuitos de entrada dentro da UCE. Os sinais 
para a UCE incluem: ignição (ligada/desligada), posição da 
cambota e velocidade (RPM), posição da borboleta, 
temperatura do óleo, níveis de oxigénio de escape e tensão da 
bateria. A UCE compara os sinais de entrada com os mapas 
programados na memória para determinar os requisitos de 
combustível e de ignição adequados para as condições de 
funcionamento imediatas. Em seguida, a UCE envia sinais de 
saída para defi nir a duração do injector e o tempo de ignição.
A UCE compara os sinais de entrada com os mapas 
programados na memória para determinar os requisitos de 
combustível e de ignição adequados para as condições de 
funcionamento imediatas. Em seguida, a UCE envia sinais de 
saída para defi nir a duração do injector e o tempo de ignição.
A UCE realiza continuamente uma verifi cação de diagnóstico a 
si mesma, a cada um dos sensores e ao desempenho do 
sistema. Se for detectada uma anomalia, a UCE pode ligar a 
Luz Indicadora de Anomalia (LIA) (se equipada) no painel de 
controlo do equipamento, guardar o código de anomalia na 
memória de anomalias e passar para um modo de 
funcionamento predefi nido. Dependendo da importância ou da 
gravidade da anomalia, o funcionamento normal pode 
continuar. Um técnico pode aceder ao código de anomalia 
guardado utilizando um código de diagnóstico intermitente 
através da LIA. Está também disponível um programa de 
diagnóstico de software de computador opcional, consulte 
Ferramentas e Ajudas.
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A UCE exige um mínimo de 7,0 volts para funcionar. A 
memória adaptativa na UCE é funcional quando a tensão 
necessária está presente, no entanto, os valores adaptados 
são perdidos se o fornecimento de energia for interrompido por 
qualquer razão. A UCE irá “aprender novamente” os valores 
adaptados se o motor estiver em funcionamento durante 
10-15 minutos a variadas velocidades após a temperatura do 
óleo ultrapassar os 55°C (130°F). 
Para evitar velocidade excessiva do motor e uma possível 
falha, está programada uma função limitadora de rotações na 
UCE. Se se ultrapassar o limite máximo de RPM (4500), a 
UCE suprime os sinais da injecção, cortando o fl uxo de 
combustível. Este processo repete-se numa sucessão rápida, 
limitando o funcionamento ao máximo predefi nido. 
O sensor de velocidade do motor é essencial para o 
funcionamento do motor e controlo constante da velocidade de 
rotação (RPM) da cambota. Um engrenagem de coroa 
dentada-60 ferromagnética com dois dentes consecutivos em 
falta está montada no volante do motor. O sensor de 
velocidade indutivo está montado a 1,5 ± 0,25 mm (0,059 ± 
0,010 pol.) de distância da coroa dentada. Durante a rotação, 
é criado um impulso de tensão de CA dentro do sensor para 
cada dente de passagem. A UCE calcula a velocidade do 
motor a partir do intervalo de tempo entre os impulsos 
consecutivos. A folga entre dois dentes cria uma sinal de 
entrada interrompido, correspondendo a uma posição 
específi ca da cambota (84° BTDC) para o cilindro n. º 1. Este 
sinal serve como uma referência para o controlo do tempo de 
ignição pela UCE. Ocorre a sincronização da acumulação de 
velocidade indutiva e a posição da cambota durante as 
primeiras duas rotações sempre que se liga o motor. O sensor 
tem de ser sempre ligado correctamente. Se o sensor for 
desligado por qualquer razão, o motor deixará de funcionar.
Utiliza-se o sensor de posição da borboleta (SPB) para indicar 
o ângulo da placa da borboleta à UCE. Uma vez que a 
borboleta (através do regulador) reage à carga do motor, o 
ângulo da placa da borboleta está directamente relacionado 
com a carga no motor.
Montado no colector de admissão/corpo da borboleta e 
accionado directamente a partir da extremidade do veio da 
borboleta, o SPB funciona como um potenciómetro, variando o 
sinal de tensão para a UCE numa correlação directa para o 
ângulo da placa da borboleta. Este sinal, juntamente com os 
outros sinais do sensor, é processado pela UCE e comparado 
com os mapas pré-programados internos para determinar o 
combustível necessário e as confi gurações de ignição para a 
quantidade de carga. 
A posição correcta do SPB é estabelecida e confi gurada na 
fábrica. Não afrouxe o SPB ou altere a posição de montagem 
a não ser explicitamente necessário pelo diagnóstico do 
código de anomalia ou qualquer reparação do veio da 
borboleta. Se o SPB for afrouxado ou reposicionado, deve 
realizar-se o “Procedimento de Inicialização” do SPB para 
estabelecer novamente a relação base entre a UCE e o SPB.
O sensor da temperatura (óleo) do motor é utilizado pelo 
sistema para ajudar a determinar os requisitos de combustível 
para o arranque (um motor frio precisa de mais combustível do 
que um motor perto ou na temperatura de funcionamento). 
Montado no alojamento do adaptador do fi ltro de óleo, tem 
uma resistência sensível à temperatura que se prolonga para 
o fl uxo de óleo. A resistência muda com a temperatura do óleo, 
alterando a tensão enviada para a UCE. Utilizando uma tabela 
guardada na sua memória, a UCE correlaciona a queda de 
tensão com uma temperatura específi ca. Utilizando os 
“mapas” de distribuição de combustível, a UCE sabe então 
qual a quantidade de combustível necessária para arrancar 
com essa temperatura.

O sensor de oxigénio funciona como uma bateria pequena, 
criando um sinal de tensão na UCE baseado na diferença no 
teor de oxigénio entre o gás de escape e o ar ambiente.
A ponta do sensor, que sai para o gás de escape, é oca. 
A parte exterior da ponta está rodeada pelo gás de escape, 
com a parte interior exposta ao ar ambiente. Quando a 
concentração de oxigénio num lado da ponta é diferente da do 
lado oposto, gera-se um sinal de tensão entre 0,2 e 1,0 volts 
entre os eléctrodos e é enviado para a UCE. A tensão de sinal 
indica à UCE se o motor está a dispersar-se da mistura de 
combustível ideal de 14,7:1 e, em seguida, a UCE ajusta o 
impulso do injector em conformidade.
O sensor de oxigénio pode funcionar após ter sido aquecido 
por temperaturas de escape até um mínimo de 375°C (709°F). 
Um sensor de oxigénio frio necessita de, aproximadamente, 
1-2 minutos a uma carga de motor moderada para aquecer o 
sufi ciente para gerar um sinal de tensão. Um boa ligação à 
massa é fundamental. O sensor de oxigénio liga à massa 
através de uma caixa metálica, portanto é necessário um 
trajecto da massa bom, sólido e contínuo através dos 
componentes do sistema de escape, motor e cablagem. 
Qualquer interrupção ou quebra no circuito de massa pode 
afectar o sinal de saída e activar códigos de anomalia 
enganosos. Tenha isto em consideração quando estiver a 
resolver qualquer problema relacionado com o sensor de 
oxigénio. O sensor de oxigénio pode também fi car 
contaminado com combustível com chumbo, alguns RTV e/ou 
outros componentes de silicone, produtos de limpeza do 
carburador, etc. Utilize apenas os produtos indicados como 
Seguro para Sensores O2.
A relé eléctrica é utilizada para alimentar os injectores, bobina 
e bomba de combustível. Quando a chave de ignição está 
ligada e são cumpridos todos os requisitos dos interruptores 
de segurança, a relé fornece 12 volts ao circuito da bomba de 
combustível, injectores e bobinas de ignição. O circuito da 
bomba de combustível está continuamente em ligação à 
massa, assim a bomba é imediatamente activada e pressuriza 
o sistema. A activação das bobinas de ignição e dos injectores 
de combustível é controlada pela UCE, que liga à massa os 
seus respectivos circuitos de ligação à massa nos momentos 
adequados.
Os injectores de combustível montam-se colector de 
admissão/corpo da borboleta, e o tubo de combustível liga-se 
a eles. Os O-Rings substituíveis em ambas as extremidades 
do injector evitam fugas de combustível externas e isolam-no 
do calor e da vibração. Um grampo especial liga cada injector 
ao tubo de combustível e mantém-no no lugar. Os O-Rings 
devem ser substituídos sempre que o injector é retirado. 
Quando o interruptor da chave está ligado e a relé fechada, o 
tubo de combustível é pressurizado, e a tensão está presente 
no injector. No momento adequado, a UCE completa o circuito 
de ligação à massa, fornecendo corrente ao injector. A agulha 
da válvula no injector abre-se electromagneticamente e a 
pressão no tubo de combustível força o combustível a passar 
através do interior. A placa de direccionamento na ponta do 
injector contém várias aberturas calibradas que direccionam o 
combustível para o colector num padrão de pulverização em 
forma de cone.
O injector é aberto e fechado uma vez para cada revolução da 
cambota, no entanto apenas metade do total do combustível 
necessário para cada explosão é injectada durante cada 
abertura. A quantidade de combustível injectado é controlada 
pela UCE e determinada pelo tempo que a agulha da válvula 
se mantém aberta, referida também como a duração de 
injecção ou largura de impulso. Pode variar em extensões de 
1,5-8 milissegundos dependendo da velocidade e requisitos da 
carga do motor.
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Com o sistema de IEC utiliza-se um sistema de ignição da 
bateria, de estado sólido e com tensão alta. A IEC controla a 
saída da ignição e o tempo de controlo transistorizado da 
corrente principal distribuída para as bobinas. Com base na 
velocidade do sensor, o IEC determina o ponto de detonação 
correcto para a velocidade a que o motor está a funcionar. No 
momento adequado, ele liberta o fl uxo da corrente principal 
para a bobina. A corrente principal induz uma tensão elevada 
na bobina secundária, que é depois entregue à vela da 
ignição. Cada bobina explode a cada revolução, mas cada 
faísca alternada é desperdiçada.
Uma bomba de combustível eléctrica é utilizada para transferir 
o combustível no sistema IEC. Dependendo da aplicação, a 
bomba pode estar dentro do tubo de combustível ou na linha 
do combustível próximo do depósito. As bombas tem uma 
saída mínima regulada de 25 litros por hora a 39 psi. As 
bombas têm um fi ltro interno de 60 mícrons. Adicionalmente, 
as bombas de estilo no depósito têm um pré-fi ltro ligado à 
entrada. Os sistemas da bomba em linha poderão ter também 
um fi ltro entre o depósito e a bomba no lado do colector/baixa 
pressão. 
Quando a chave de ignição é ligada e são cumpridos todos os 
requisitos dos interruptores de segurança, a IEC activa a 
bomba de combustível através da relé, o que pressuriza o 
sistema para o arranque. Se a chave de ignição não estiver 
bem rodada para a posição de arranque, o motor não 
arrancará ou parará com a chave de ignição “ligada” (como em 
caso de um acidente), a IEC desliga a bomba evitando a 
distribuição contínua de combustível. Nesta situação, a LIA 
acender-se-á, mas voltará a apagar-se após 4 rotações de 
arranque se o sistema estiver a funcionar bem. Quando o 
motor está a funcionar, a bomba de combustível continua 
ligada.
O conjunto do regulador da pressão do combustível mantém a 
pressão do sistema de funcionamento necessário de 39 psi 
± 3. Um diafragma de borracha-fi bra divide o regulador em 
duas secções diferentes; câmara do combustível e câmara 
reguladora da pressão. A mola reguladora da pressão 
pressiona contra o suporte da válvula (parte do diafragma), 
pressionando a válvula contra o lugar da válvula. A 
combinação da pressão atmosférica e tensão da mola 
reguladora é igual à pressão de funcionamento desejada. 
Sempre a pressão do combustível contra a parte inferior do 
diafragma exceder a pressão desejada (máxima), a válvula 
abre, aliviando a pressão em excesso, retornando o 
combustível em excesso para o depósito.
O tubo de combustível é composto com um conjunto de tubos 
que alimentam o combustível para a parte superior dos 
injectores. A parte superior dos injectores encaixa em taças 
formadas no tubo de combustível. Quando o tubo é apertado 
ao colector, os injectores são bloqueados no lugar. Um grampo 
de fi xação pequeno fornece um bloqueio secundário. Uma 
válvula de testes/alívio da pressão está incorporada no tubo 
de combustível para testar a pressão de funcionamento ou 
aliviar a pressão do sistema de combustível para manutenção. 
A linha de alimentação de combustível está ligada no encaixe 
dentado da extremidade do tubo de combustível com uma 
braçadeira de mangueira Oetiker.
Os motores IEC não têm carburador, por isso a função da 
borboleta (regular o fl uxo de ar de combustão de admissão) 
está incorporada no conjunto do colector de admissão. O 
colector consiste numa única peça de fundição de alumínio 
que também proporciona uma montagem para os injectores de 
combustível, o sensor de posição da borboleta, tubo de 
combustível, defl ector de ar, parafuso de velocidade ao ralenti 
e o conjunto do fi ltro de ar.
A velocidade ao ralenti é o único ajuste que pode ser realizado 
no sistema de IEC. A defi nição da velocidade ao ralenti padrão 
para os motores com IEC é de 1500 RPM, mas algumas 
aplicações podem exigir uma defi nição diferente. Verifi que a 
recomendação do fabricante do equipamento.

Para o arranque e o aquecimento, a UCE ajustará o 
combustível e o tempo de ignição, baseando-se na 
temperatura ambiente, do motor e nas cargas presentes. Em 
ambientes frios, a velocidade ao ralenti provavelmente será 
maior do que o normal durante alguns momentos. Noutros 
ambientes, a velocidade ao ralenti pode arrancar mais lenta do 
que o normal, mas aumentar gradualmente até à defi nição 
estabelecida à medida que o funcionamento continua. Não 
tente contornar este período de aquecimento ou reajustar a 
velocidade ao ralenti durante este período. O motor deve ser 
completamente aquecido, no modo de funcionamento em 
circuito fechado para um ajuste preciso de ralenti.
NOTAS IMPORTANTES!
● A limpeza é essencial e deve ser sempre mantida quando 

se prestar assistência técnica ou se trabalhar no sistema de 
IEC. A sujidade, mesmo em pequenas quantidades, pode 
causar problemas graves.

● Limpe qualquer união ou encaixe com um solvente de 
limpeza de peças antes da abertura para evitar a entrada de 
sujidade no sistema.

● Despressurize sempre o sistema de combustível através do 
conector de combustível no módulo da bomba de 
combustível antes de desligar ou prestar assistência técnica 
a qualquer componente do sistema de combustível.

● Nunca tente prestar assistência técnica a qualquer 
componente do sistema de combustível quando o motor 
estiver a funcionar ou quando o interruptor da ignição estiver 
na posição ON (LIGADA).

● Não utilize ar comprimido se o sistema estiver aberto. Cubra 
quaisquer peças removidas e envolva quaisquer uniões 
abertas em plástico se permanecerem abertas durante 
algum tempo. Deve retirar as peças novas da embalagem 
protectora imediatamente antes da instalação.

● Evite o contacto directo de água ou jactos com 
componentes do sistema.

● Não desligue ou volte a ligar o conector da cablagem 
eléctrica da UCE ou quaisquer componentes individuais 
com a ignição ligada. Isto pode enviar um impulso de tensão 
prejudicial através da UCE.

● Não deixe que os cabos da bateria toquem nos terminais 
opostos. Quando ligar os cabos da bateria, ligue primeiro o 
cabo positivo (+) ao terminal positivo (+) da bateria, seguido 
pelo cabo negativo (-) ao terminal negativo (-) da bateria.

● Nunca ligue o motor quando os cabos estiverem soltos ou 
mal ligados aos terminais da bateria.

● Nunca desligue a bateria quando o motor estiver a 
funcionar.

● Nunca utilize um carregador de baterias rápido para ligar o 
motor.

● Não carregue a bateria com a chave da ignição na posição 
ON (LIGADA).

● Desligue sempre o cabo negativo (-) da bateria antes de 
carregá-la e desligue a cablagem da UCE antes de realizar 
qualquer soldadura no equipamento.

Procedimento de Purga/Arranque Inicial
Importante: O sistema de combustível com IEC deve ser 
purgado de ar (purgado) antes do arranque inicial, e/ou 
sempre que o sistema for desmontado ou o depósito de 
combustível funcionar em seco.
1. Localize a unidade de controlo electrónica (UCE) para o 

sistema IEC. Verifi que o número da peça na extremidade. 
Se o número da peça for 24 584 28 ou superior, a UCE 
possui uma funcionalidade de injecção incorporada.

 a. Rode a chave para a posição ON/RUN. Ouvirá a 
bomba de combustível a variar entre ligada e 
desligada. Quando a bomba de combustível parar de 
variar (aproximadamente por um minuto), o sistema 
está preparado; ligue o motor.

2. Para UCE com caixa de plásticos anteriores a 24 584 28-S, 
o sistema pode ser preparado variando manualmente a 
bomba de combustível.
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 a. Rode a chave para a posição ON/RUN. A bomba de 
combustível irá funcionar durante, aproximadamente, 
três segundos e parar. Desligue o motor e ligue-o 
novamente para reiniciar a bomba de combustível. 
Repita este procedimento até que a bomba de 
combustível efectua o ciclo durante cinco vezes, 
depois arranque o motor.

3. O sistema pode também ser preparado de uma forma 
similar ao do alívio da pressão.

 a. Ligue o manómetro de pressão, conforme descrito 
acima para aliviar a pressão do combustível. Pressione 
e segure o botão de libertação e arranque o motor até 
que o ar seja purgado e o combustível esteja visível no 
tubo de descarga. Se não visualizar o combustível 
passados 10 segundos, para o arranque e deixe o 
motor de arranque arrefecer durante 60 segundos.

Injecção Sem um Teste de Válvula no Tubo de 
Combustível
NOTA: O número de intervalos de arranque necessários 

dependerá do design de cada sistema, e/ou quando o 
sistema tenha sido desmontado.

1. Arranque o motor em intervalos de 10-15 segundos, 
permitindo um período de arrefecimento de 60 segundos 
entre os intervalos de arranque, até o motor arrancar.

COMPONENTES ELÉCTRICOS
Dois estilos diferentes da UCE foram utilizados na produção 
IEC. Ambos os estilos possuem caixa de plásticos, mas são 
mais pequenos no tamanho total. Estes têm um bloco conector 
de 24 pinos ou 32 pinos e são identifi cados como MSE 1.0 ou 
MSE 1.1 respectivamente. As funções básicas e controlo de 
funcionamento permanecem as mesmas entre as três, no 
entanto, devido a diferenças no circuito interno assim como na 
cablagem eléctrica, nenhuma das UCE é permutável. Alguns 
procedimentos de reparação/resolução de problemas também 
se aplicam, onde aplicável, são cobertas individualmente 
como: “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Capa de Plástico ou 
“32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Capa de Plástico.
Nunca tente desmontar a UCE. Está selada para evitar danos 
nos componentes internos. A garantia é nula se se abrir ou 
alterar a caixa de qualquer forma.
Todas as funções de controlo e de funcionamento na UCE 
estão predefi nidas. Não é possível prestar assistência técnica 
ou fazer ajustes. Se encontrar um problema e determinar que 
a UCE tem uma falha, contacte o seu fornecedor. Não 
substitua a UCE sem autorização da fábrica.
A relação entre a UCE e o sensor de posição da borboleta 
(SPB) é muito importante para o funcionamento adequado do 
sistema. Se o SPB ou a UCE forem modifi cados ou se a 
posição de montagem do SPV for alterada, deve executar-se o 
aplicável Procedimento de Inicialização do SPB para 
restabelecer a sincronização.
O sensor de velocidade do motor é um conjunto que não pode 
ser reparado. Se o diagnóstico do Código de Anomalia indicar 
um problema nesta área, verifi que e teste da forma que se 
segue.
1. Verifi que a montagem e a folga de ar do sensor. Deve ser 

de 1,5 mm ± 0,25 mm (0,059 ± 0,010 in.).
2. Verifi que a cablagem e as ligações relativamente a danos 

ou problemas.
3. Certifi que-se de que o motor tem velas de ignição do tipo 

resistência.

4. Desligue o conector da cablagem principal da UCE. 
5. Ligue um ohmímetro entre os terminais dos pinos 

designados na vela:
  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 

Terminais dos pinos n.º 9 e 10.
  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 

Terminais dos pinos n.º 9 e 10.
 Consulte as páginas 73 e 75 de acordo com o estilo UCE. 

Deve obter-se um valor de resistência de 750-1000  à 
temperatura ambiente (20°C, 68°F). Se a resistência 
estiver correcta, verifi que a montagem, a folga de ar, os 
dentes da coroa dentada (danos, fugas, etc.) e a chave do 
volante do motor.

6. Desligue o conector do sensor de velocidade da cambota 
a partir da cablagem eléctrica. É o conector com um fi o 
preto grosso. Visualizar conector como mostrado (pistas 
alinhadas duplamente na parte superior), teste a 
resistência entre os terminais indicados. Deve obter-se 
novamente uma leitura de 750-1000 Ω.

7. Se a resistência estiver incorrecta, retire o parafuso que 
fi xa o sensor ao suporte de montagem e substitua o 
sensor.

 a. Se a resistência no passo 5 estava incorrecta, mas 
apenas a resistência do sensor estava correcta, teste 
os circuitos da cablagem principal entre os terminais 
do conector do sensor e os terminais do pinos 
correspondentes no conector principal. Corrija 
qualquer problema verifi cado, volte a ligar o sensor e 
execute novamente o passo 5.

Circuito do Sensor de Velocidade

A

D

C

B

A

Corresponde
A n.º 3 (UCE com 

Caixa de Metal) ou 
n.º 10 (UCE com 

Caixa de Plástico) No 
Conector Principal.

B Pistas Alinhadas 
duplamente

C

Corresponde
A n.º 21 (UCE com 
Caixa de Metal) ou 

n.º 9 (UCE com Caixa 
de Plástico) No 

Conector Principal.

D Terminais de Teste
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Sensor de Posição da Borboleta (SPB)

A CB

D

A Veio da Válvula 
da Borboleta B Trilho do Resistor

C Braço Limpador 
e Limpador D Ligação Eléctrica

O SPB é um conjunto vedado que não pode ser reparado. Se 
o diagnóstico indicar um sensor com problemas, é necessária 
uma substituição completa. Se um código intermitente indicar 
um problema com o SPB, pode testá-lo da seguinte forma:
1. Contando o número de voltas, recue o parafuso de ajuste 

da velocidade ao ralenti lenta (no sentido anti-horário) até 
as placas da borboleta poderem ser fechadas 
completamente.

2. Desligue o conector principal da cablagem da UCE, mas 
deixe o SPB montado no corpo/colector da borboleta.

3. Ligue os cabos do ohmímetro do seguinte modo:
 (Consulte as tabelas nas páginas 73 e 75).
  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 

O cabo Vermelho (positivo) para o terminal do pin n.º 8 
do ohmímetro, e o cabo Preto (negativo) para o 
terminal do pin n.º 4 do ohmímetro.

  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
O cabo Vermelho (positivo) para o terminal do pin n.º 8 
do ohmímetro, e o cabo Preto (negativo) para o 
terminal do pin n.º 4 do ohmímetro.

Mantenha a borboleta fechada e verifi que a resistência. Deve 
ser 800-1200 .
4. Deixe os cabos ligados aos terminais do pino conforme 

descrito no passo 3. Rode o veio da borboleta lentamente 
no sentido contrário aos ponteiros do relógio para a 
posição máxima da borboleta. Controle a comparação 
durante a rotação para indicar qualquer circuito aberto ou 
curto-circuito momentâneo. Anote a resistência na posição 
máxima da borboleta. Deve ser 1800-3000 .

5. Desligue o conector da cablagem eléctrica do SPB, 
deixando o SPB montado no colector. Consulte a tabela 
abaixo e realize as verifi cações da resistência indicada 
entre os terminais no interruptor do SPB, com a borboleta 
nas posições especifi cadas.

Posição da 
Borboleta

Entre 
Terminais

Valor da 
Resistência (Ω) Continuidade

Fechada
Fechada
Completa
Completa
Nenhuma

2 & 3
1 & 3
2 & 3
1 & 3
1 & 2

800-1200
1800-3000
1800-3000
800-1200

1600-2500

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

  Se os valores de resistência nos passos 3, 4 e 5 
estiverem dentro das especifi cações, avance para o 
passo 6.

  Se os valores de resistência não estiverem dentro das 
especifi cações, ou se for detectado um circuito aberto 
ou um curto-circuito momentâneo durante a rotação 
(passo 4), e for preciso substituir o SPB, avance para 
o passo 7.

6. Verifi que os circuitos do SPB (entrada, massa) entre a 
tomada do SPB e o conector da cablagem principal 
relativamente a continuidade, danos, etc. Consulte a 
tabela nas páginas 73 e 75.

  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 8 e 4.

  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 8 e 4.

 a. Repare ou substitua, conforme necessário.
 b. Volte a colocar o parafuso de velocidade ao ralenti 

na sua confi guração original.
 c. Volte a ligar as fi chas do conector, ligue o motor e 

volte a testar o funcionamento do sistema.
7. Retire os dois parafusos de montagem do SPB. Guarde 

os parafusos para voltar a utilizá-los. Retire e deite fora o 
SPB com anomalia. Substitua o SPB e fi xe com os 
parafusos de montagem originais.

 a. Volte a ligar as tomadas do conector.
 b. Execute o “Procedimento de Inicialização do SPB” 

adequado integrando o sensor novo na UCE.

Procedimento de Inicialização do SPB

Para “24 Pinos” (MSE 1.0) apenas UCE com Caixa de Plástico
1. Verifi que se o motor básico, todos os sensores, o 

combustível, a pressão do combustível e a bateria estão 
bons e funcionam dentro das especifi cações.

Importante!
2. Retire/Desligue TODAS as cargas externas do motor 

(correias, bombas, embraiagem eléctrica PTO, alternador, 
rectifi cador-regulador, etc.).

3. Ligue o motor e deixe-o aquecer durante 5-10 minutos, 
para que a temperatura do óleo fi que acima dos 55°C 
(130°F).

4. Desloque o controlo da borboleta para a posição lenta e 
deixe o motor estabilizar durante, pelo menos, um minuto.

5. Coloque uma tira de borracha reforçada em torno da 
alavanca da borboleta na saliência do colector, para fi xar 
fi rmemente a borboleta contra o batente do ralenti. Em 
alguns motores IEC existe uma mola amortecedora na 
extremidade do parafuso de velocidade ao ralenti. A mola 
amortecedora (se utilizada) deve estar completamente 
comprimida e encaixada na alavanca da borboleta em 
contacto directo com o parafuso de velocidade. Ajuste a 
velocidade ao ralenti para 1500 RPM utilizando um 
tacómetro.

6. Desligue o motor.
7. Localize a tomada do conector de serviço na cablagem 

eléctrica.
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  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Ligue um cabo de ligação do pino n.º 24 (fi o violeta) da 
inicialização do SPB ao pino da tensão da bateria (fi o 
vermelho), ou utilize uma tomada de ligação com um 
cabo de ligação azul.

8. Segure a borboleta contra o parafuso batente de 
velocidade ao ralenti, rode o interruptor de ignição para a 
posição “ON” (ligado) (não arranque o motor), e observe a 
Luz indicadora de anomalia (LIA).

 a. A luz deverá piscar rapidamente on/off (ligar/desligar) 
durante, aproximadamente, 3 segundos e, de seguida, 
desligar-se e continuar desligada, indicando que o 
procedimento de inicialização foi bem sucedido.

 b. Se a luz permanecer ligada ou as intermitências 
acabam muito cedo, o procedimento não foi bem 
sucedido de deverá ser repetido. Causas possíveis 
para uma aprendizagem mal sucedida poderão ser: 1) 
Durante o procedimento ocorreu um movimento ou no 
SPB ou no veio da borboleta, 2) Durante o 
procedimento foi detectado um movimento/rotação 
pelo sensor de velocidade, 3) A posição da placa da 
borboleta estava fora do alcance de aprendizagem 
(verifi que novamente o ajuste da velocidade ao ralenti 
a 1500 RPM), ou 4) Problema com a UCE ou o SPB.

9. Quando o procedimento de inicialização for completado 
com sucesso, desligue o interruptor da chave, retire o fi o 
de ligação ou conector, e retire a fi ta de borracha da 
alavanca da borboleta.

10. Desligue temporariamente o cabo negativo (-) da bateria 
para limpar os ajustes aprendidos.

11. Volte a ligar o cabo da bateria e todas as cargas externas. 
Ajuste a velocidade ao ralenti para o ajuste especifi cado 
pelo fabricante do equipamento e volte a verifi car a o 
ajuste para alta velocidade RPM sem carga. Verifi que o 
desempenho geral.

Procedimento de Inicialização do SPB
Para “32 Pinos” (MSE 1.1) Apenas UCE com Caixa de Plástico 
(Inicialização “Auto-Aprendizagem”)
1. Verifi que se o motor básico, todos os sensores, o 

combustível, a pressão do combustível e a bateria estão 
bons e funcionam dentro das especifi cações.

Importante!
2. Retire/Desligue TODAS as cargas externas do motor 

(correias, bombas, embraiagem eléctrica PTO, alternador, 
rectifi cador-regulador, etc.).

3. Localize a tomada do conector de serviço na cablagem 
eléctrica. Para iniciar a função de auto-aprendizagem do 
SPB, ligue um cabo de ligação do pino n.º 24 (fi o violeta) 
da inicialização do SPB ao pino da tensão da bateria (fi o 
vermelho), ou utilize uma tomada de ligação com um cabo 
de ligação azul. Se estiver a utilizar um software e 
ferramentas de diagnóstico baseado no PC, consulte 
Testes Especiais em Ferramentas/Ajudas e siga os passos 
para completar.

4. Arranque o motor e observe imediatamente a Luz 
indicadora de anomalia (LIA). A luz deve começar a piscar 
4 vezes consecutivas a cada 2 segundos.

5. Retire o cabo ou fi o de ligação da tomado do conector de 
serviço na cablagem eléctrica.

6. Ligue o motor na posição máxima (acima de 3000 RPM), 
para aquecer e iniciar a função do sensor de O2 no 
funcionamento em circuito fechado.

7. Verifi que a LIA. Quando as luzes começarem a piscar 
rapidamente (5 intermitências por segundo), mova a 
alavanca da borboleta para a posição de velocidade ao 
ralenti lenta. Verifi que e ajuste a velocidade ao ralenti para 
1500 RPM utilizando um tacómetro. A lâmpada deve 
continuar a piscar durante mais 30 segundos antes de 
mudar para uma intermitência lenta.

8. Quando a LIA pisca lentamente, não faça nada e espere 
até que a LIA se desligue. Isto indica que este 
procedimento foi completado com sucesso. 

9. Desligue o motor. 
  Se o procedimento de aprendizagem foi completado 

com sucesso, as cargas externas removidas/
desligadas no Passo 2 podem voltar a ser ligadas.

  Se o procedimento não foi bem sucedido consulte o 
Passo a. e b. em seguida.

 a. Se durante este procedimento a LIA voltar a piscar 
voltar 4 vezes consecutivas a cada 2 segundos, o 
sensor de O2 arrefeceu e está fora do funcionamento 
em ciclo fechado, não permitindo que a 
aprendizagem aconteça. Repita os Passos 6-9.

 b. Se durante o procedimento com o motor em 
funcionamento, a LIA fi car continuamente em ON 
(LIGADA), por mais de 15 segundos, desligue a 
ignição. A sequência dos códigos de anomalias é, de 
seguida, iniciada efectuando três ciclos consecutivos 
chave-ligada/chave desligada deixando a chave t no 
“ON” (LIGADA) na última sequência (cada sequência 
chave-ligada/chave desligada deve demorar, pelo 
menos, 2,5 segundos. As falhas detectas devem ser 
corrigidas antes da função de auto aprendizagem ser 
iniciada novamente. Pode ser utilizado um software 
e ferramenta de diagnóstico baseado no PC para 
leitura dos códigos de anomalias ou ajudar na 
resolução de problemas e reparação.

O sensor de temperatura é um conjunto que não pode ser 
reparado. Deve substituir-se um sensor com anomalia. Se um 
código intermitente indicar um problema com o sensor de 
temperatura, pode testá-lo da seguinte forma:
1. Retire o sensor de temperatura do óleo do alojamento do 

adaptador e tape ou bloqueie o orifício do adaptador.
2. Limpe o sensor e deixe-o atingir a temperatura ambiente 

(20°C, 68°F).
3. Desligue conector da cablagem principal da UCE.
4. Com o sensor ligado, verifi que a resistência do circuito do 

sensor de temperatura do óleo. O valor deve ser 2375-
2625 . Consulte a tabelas nas páginas 73 e 75.

  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Verifi que entre os terminais dos pinos n.º 6 e 4.

  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Verifi que entre os terminais dos pinos n.º 6 e 4.

5. Desligue o conector do sensor e verifi que, 
separadamente, a resistência do sensor. O valor da 
resistência deve ser 2375-2625 .

 a. Se a resistência não cumprir as especifi cações, 
substitua o sensor de temperatura.

 b. Se estiver dentro das especifi cações, avance para o 
Passo 6.

6. Verifi que relativamente a continuidade, danos, etc., os 
circuitos do sensor de temperatura (entrada, massa) a 
partir do conector principal da cablagem eléctrica para o 
terminal correspondentes na tomada do sensor.

  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 6 e 4. 

  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 6 e 4.
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Corte do Sensor de Oxigénio

A B C D E F G H

A Cabo de Ligação B Mola de Disco

C Tubo de suporte 
em Cerâmica D Manga de Protecção

E Elemento de Contacto F Compartimento 
de Sensor

G Sensor de Cerâmica 
Activo H Tudo de Protecção

NOTA: Para resultados precisos, todos os testes devem ser 
conduzidos com boa qualidade, alta impedância, 
medidor VOA digital.

Como para outros sensores já discutidos, o sensor de oxigénio 
é um componente que não pode ser reparado. Se tiver alguma 
anomalia, é necessária uma substituição completa. Pode 
verifi car-se o sensor e a cablagem eléctrica da seguinte forma.
1. O sensor de oxigénio tem de estar quente (mínimo de 

400°C, 752°F). Deixe o motor trabalhar durante, 
aproximadamente, 5 minutos. Com o motor em 
funcionamento, desligue o cabo do sensor de oxigénio da 
cablagem eléctrica. Defi na o medidor VOA para tensão 
CC e ligue o cabo vermelho ao cabo do sensor desligado, 
e o cabo preto ao revestimento do sensor. Verifi que se a 
leitura da tensão está entre 0,2 v-1,0 v.

 a. Se a tensão estiver na gama especifi cada, vá para o 
Passo 2.

 b. Se a tensão não estiver na gama especifi cada, volte a 
ligar o cabo do sensor de oxigénio. Com o cabo ligado, 
teste ou ligue a ligação do sensor com o cabo 
vermelho do medidor VOA. Ligue o cabo preto do 
medidor VOA a um bom local de ligação à massa. 
Arranque o motor e deixe-o a trabalhar a 3/4 da 
velocidade e aponte a leitura da tensão assinalada 
pelo sensor de oxigénio. A leitura deverá variar entre 
0,2 v e 1,0 v, o que indica que o sensor de oxigénio 
está a funcionar normalmente e a entrega de 
combustível está entre os parâmetros prescritos. Se as 
leituras da tensão mostrarem um declínio constante, 
desligue o motor e verifi que novamente a leitura 
indicada. Se a tensão aumentar momentaneamente e, 
de seguida, voltar a descer sem ciclo, o motor deve 
estar a funcionar fraco devido à incorrecta inicialização 
do SPB. Desligue o motor, realize a inicialização do 
SPB e, de seguida, repita o teste. Se a inicialização do 
SPB não conseguir ser realizada, execute o passo c.

 c. Substitua o sensor de oxigénio (consulte a próxima 
página). Deixe o motor a funcionar durante o tempo 
sufi ciente para trazer o novo sensor à temperatura e 
repita o teste de saída desde o passo 1. Deve ser 
indicada uma tensão de ciclo de 0,2 a 1,0 v.

2. Mova novamente o cabo preto do voltímetro para o local 
de ligação à massa do motor e repita o teste de saída. 
Deve ser indicada a mesma tensão (0,2 v-1,0 v).

 a. Se for indicada a mesma tensão, vá para o Passo 3.
 b. Se a tensão de saída não estiver correcta, existe um 

trajecto de ligação à massa incorrecto entre o sensor e 
a ligação à massa do motor. Toque no cabo preto em 
vários pontos, retrocedendo da ligação à massa a 
partir do motor de volta para o sensor, verifi cando 
qualquer alteração de tensão em algum local. Se uma 
correcta leitura de tensão aparecer em algum local, 
verifi que por um problema (ferrugem, corrosão, junta 
solta ou ligação) entre esse ponto e ponto de 
verifi cação anterior. Por exemplo, se a leitura for muito 
baixa em pontos da cambota, mas a tensão correcta é 
indicada quando o cabo preto toca na pele do 
silenciador, as juntas de fl ange nas portas de escape 
podem ser suspeitas.

3. Com o sensor ainda quente (mínimo de 400°C,752°F), 
altere o medidor para a escala Rx1K ou Rx2K e verifi que 
a resistência entre o cabo do sensor e a caixa do sensor. 
A resistência deve ser inferior a 2,0 KΩ.

 a. Se a resistência for inferior a 2,0 MΩ vá para o Passo 4.
 b. Se a resistência for superior a 2,0 MΩ, o sensor de 

oxigénio está com anomalia, substitua-o.
4. Deixe o sensor arrefecer (menos do que 60°C, 140°F) e 

volte a testar a resistência com o medidor defi nido para a 
escala Rx1M. Com o sensor frio, a resistência deve ser 
superior a 1,0 MΩ.

 a. Se a resistência for superior a 1,0 MΩ vá para o 
Passo 5.

 b. Se a resistência for inferior a 1,0 MΩ, o sensor está 
com anomalia, substitua-o.

5. Com o sensor de oxigénio desligado e o motor parado, 
desligue o conector da cablagem principal da UCE e 
defi na o medidor para a escala Rx1. Verifi que a 
continuidade do circuito da seguinte forma. 

  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de 
Plástico: Verifi que a continuidade a partir do pino 
n.º 15 do conector da UCE (consulte a página 73) 
para cobrir o sensor do oxigénio, e a partir do pino 
n.º 11 para o terminal do conector do sensor da 
cablagem principal. Ambos os testes devem indicar 
continuidade.

  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de 
Plástico: Verifi que a continuidade a partir do pino 
n.º 19 do conector da UCE (consulte a página 75) 
para cobrir o sensor do oxigénio, e a partir do pino 
n.º 20 para o terminal do sensor da cablagem 
principal. Ambos os testes devem indicar 
continuidade.

 a. Se não for exibida continuidade em quaisquer dos 
testes, verifi que se não existem quebras ou danos no 
circuito da cablagem, mau contacto nas ligações, 
mistura ou corrosão. Se não existir continuidade no 
primeiro teste, verifi que também por um trajecto da 
massa em mau estado/quebrado através do sistema 
de escape, motor, e montagem (o sensor está ligado à 
massa através da sua caixa).

 b. Se houver continuidade, avance para o Passo 6.
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6. Com o interruptor da chave na posição ON/RUN, 
utilizando um voltímetro de elevada impedância verifi que 
a tensão do conector do sensor de oxigénio da cablagem 
eléctrica para o local de ligação à massa do motor. 
Procure uma tensão constante a partir de 350-550 mv 
(0,35-0,55 v).

 a. Se a leitura da tensão não for a especifi cada, mova 
novamente o cabo preto do voltímetro para o poste 
negativo da bateria, para ter a certeza de uma boa 
ligação à massa. Se a tensão ainda não for a correcta, 
a UCE está, provavelmente, danifi cada.

 b. Se as leituras da tensão forem correctas, limpe os 
códigos de anomalia e arranque o motor para verifi car 
se alguns códigos voltam a aparecer.

Para Substituir o Sensor de Oxigénio
1. Desligue o conector do sensor de oxigénio da cambota a 

partir da cablagem eléctrica.
2. Desaperte e retire o sensor de oxigénio do conjunto de 

saída/amortecedor de escape.
3. Aplique um composto anti-gripagem com moderação nas 

roscas do novo sensor de oxigénio, se não existir 
nenhum. NÃO DEIXE qualquer gota pois poderá 
contaminar o sensor. Instale o sensor e aperte até 
50-60 N·m (37-44 pés lb.).

4. Ligue novamente o cabo ao conector da cablagem 
eléctrica. Certifi que-se que não entra em contacto com 
superfícies quentes, peças em movimento, etc.

 5. Teste o motor em funcionamento.
Uma relé com defeito pode resultar em difi culdades no 
arranque ou no funcionamento. A relé e a cablagem 
relacionada pode ser testada da seguinte forma:
1. Desligue a tomada do conector da relé da relé.
2. Ligue o cabo preto do medidor VOA a uma localização de 

ligação à massa da carroçaria. Ligue o cabo vermelho ao 
terminal n.º 86 no conector da relé. Ajuste o medidor para 
testar a resistência (Rx1). Rode o interruptor de ignição do 
OFF (DESLIGADO) para ON (LIGADO). O medidor deve 
indicar continuidade (circuito à massa está completo) 
durante 1 a 3 segundos. Rode o interruptor da chave 
novamente para a posição OFF (DESLIGADO).

 a. Limpe a ligação e verifi que a cablagem se o circuito 
não foi completado.

3. Ajuste o medidor para tensão CC. Toque o cabo vermelho 
do aparelho de testes ao terminal n.º 30 no conector da 
relé. Deve ser sempre indicada uma leitura de 12 volts.

4. Ligue o cabo vermelho do medidor ao terminal n.º 85 no 
conector da relé. Rode o interruptor da chave para a 
posição ON (LIGADO). Deve haver tensão na bateria.

 a. Se não existir tensão isso indica um problema no 
interruptor da chave, na cablagem ou no conector. 

 b. Se existir tensão, a cablagem para o conector está 
boa. Rode o interruptor de ignição para “OFF” 
(DESLIGADO) e avance para o Passo 5 para testar 
a relé.

5. Ligue um ohmímetro (escala Rx1) entre os terminais 
n.º 85 e 86 na relé. Deverá haver continuidade.

6. Ligue um ohmímetro aos terminais dos cabos n.º 30 e 87 
na relé. Primeiramente, não deverá haver continuidade. 
Utilizando uma corrente eléctrica de 12 volt, ligue o cabo 
positivo (+) ao terminal n.º 85 e toque no cabo negativo (-) 
para o terminal n.º 86. Quando são aplicados 12 volts, a 
relé deve activar e deve existir continuidade entre os 
terminais n.º 30 e 87. Repita o teste várias vezes. Se a 
qualquer altura a relé falhar ao activar o circuito, substitua 
a relé.

Detalhes do Injector de Combustível

A

C

D E

B

E

G

H

A
Passador do Filtro no 

Abastecimento de 
Combustível

B Ligação Eléctrica

C Bobinagem do 
Solenóide D Alojamento da Válvula

E Armadura F Corpo da Válvula

G Agulha da Válvula H
Placa de 

Direccionamento 
Multi-Orifícios com 
Abertura Calibrada

Normalmente, os problemas do injector entram em três 
categorias gerais: eléctricos, sujidade/obstrução ou fuga. Um 
problema eléctrico faz, normalmente, com que um ou ambos 
os injectores parem de funcionar. Podem utilizar-se vários 
métodos para verifi car se os injectores estão a funcionar.
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1. Com o motor a funcionar ao ralenti, verifi que a vibração de 
funcionamento, indicando que eles estão a abrir e a fechar.

2. Quando a temperatura é demasiado elevada para tocar, 
ouça um zumbido ou um som de um clique com uma 
chave de fendas ou estetoscópio mecânico.

NOTA: Não aplique tensão no(s) injector(es) de combustível. 
Tensão excessiva desgastará o(s) injector(es). Não 
ligue o(s) injector(es) à massa com a ignição ligada. 
Os injector(es) abrir-se-ão/ligar-se-ão se o relé 
receber corrente.

3. Desligue o conector eléctrico de um injector e verifi que se 
existe uma diferença no rendimento ao ralenti (a funcionar 
apenas num cilindro) ou uma alteração no ruído ou 
vibração do injector. 

Se um injector não estiver a funcionar, pode indicar o mau 
funcionamento de um injector ou um problema na ligação 
eléctrica/da cablagem. Verifi que da seguinte forma:

1. Desligue o conector eléctrico de ambos os injectores. 
Ligue uma luz de teste de 12 volt (parte do Kit de 
Reparação IEC, consulte Ferramentas e Ajudas) a um 
conector.

2. Certifi que-se de que são cumpridos todos os requisitos 
dos interruptores de segurança. Arranque o motor e 
verifi que se a luz de teste está a piscar. Repita o teste no 
outro conector.

 a. Se piscar, utilize um ohmímetro (escala Rx1) e 
verifi que a resistência de cada injector nos dois 
terminais. A resistência adequada é de 12-20 . Se a 
resistência do injector estiver correcta, verifi que se os 
terminais do injector e do conector fazem um bom 
contacto. Se a resistência não estiver correcta, substitua 
o injector seguindo os passos 1-8 e 13-16 abaixo.

 b. Se não piscar, volte a ligar os conectores a ambos os 
injectores. Desligue o conector principal da cablagem 
da UCE e o conector da relé. Ajuste o ohmímetro para 
a escala Rx1 e verifi que a resistência do circuito do 
injector da seguinte forma.

  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de 
Plástico: Verifi que a resistência entre o terminal da 
relé n.º 87 e o pino n.º 16 no conector principal. 
Verifi que depois a resistência entre o terminal da 
relé

  n.º 87 e o pino n.º 17. A resistência deve ser 4-15  
para cada circuito. “32 Pinos” (MSE 1.1) 

  UCE com Caixa de plástico:  Verifi que a 
resistência entre o terminal da relé n.º 87 e o pino 
n.º 14 no conector principal. Verifi que depois a 
resistência entre o terminal da relé n.º 87 e o pino 
n.º 15. A resistência deve ser 4-15  para cada 
circuito.

Se a resistência estiver incorrecta, verifi que todas as ligações 
eléctricas, conectores e cabos da cablagem eléctrica.
Uma fuga no injector é muito improvável, mas nessas raras 
ocasiões pode ser interna (para além da ponta da agulha da 
válvula) ou externa (passando em volta do corpo do injector). 
A perda de pressão do sistema devido à fuga pode causar 
problemas ao ligar novamente a quente e aumentar os tempos 
de arranque. Para verifi car se existem fugas, será necessário 
afrouxar ou retirar o alojamento do ventilador que pode 
envolver retirar o motor da unidade.

Pontos de Inspecção do Injector

A

A Verifi car se existem fugas
1. O motor tem de estar frio. Despressurize o sistema de 

combustível através da válvula de teste no tubo de 
combustível.

2. Desligue os cabos das velas de ignição.
3. Retire a tampa exterior do fi ltro de ar, a porca de orelhas 

interior, a tampa do elemento e o elemento do fi ltro de ar/
pré-fi ltro. Preste assistência aos componentes do fi ltro de 
ar conforme necessário.

4. Retire os parafusos que fi xam a base do fi ltro de ar ao 
colector do corpo da borboleta. Retire a base do fi ltro de 
ar para permitir o acesso aos injectores. Verifi que o 
estado da junta da base do fi ltro de ar e substitua-a se 
necessário.

5. Retire a rede do volante do motor se se sobrepuser ao 
alojamento do ventilador.

6. Se o motor tiver um refrigerador de óleo tipo radiador 
montado no alojamento do ventilador, retire os parafusos 
de montagem do refrigerador de óleo.

7. Retire os parafusos de montagem do alojamento do 
ventilador. Anote a localização do parafuso defl ector 
(prateado) que fi xa o cabo de massa do rectifi cador-
regulador. Retire o alojamento do ventilador.

8. Limpe cuidadosamente o corpo da borboleta/colector e a 
área à sua volta e os injectores. 

9. Desligue a ligação da borboleta e a mola do amortecedor 
da alavanca da borboleta. Desligue o cabo do SPB da 
cablagem.

10. Retire os parafusos de montagem do colector e separe o 
colector/corpo da borboleta do motor deixando o SPB, 
tubo de combustível, defl ector de ar, os injectores e as 
ligações da linha intactos. Elimine as juntas antigas.

11. Coloque o conjunto do colector sobre um recipiente 
adequado e ligue a chave da ignição para activar a bomba 
de combustível e pressurizar o sistema. Não coloque o 
interruptor na posição start (arrancar).
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12. Se algum dos injectores tiver uma fuga de mais de duas 
ou quatro gotas por minuto a partir da ponta, ou mostrar 
qualquer sinal de fuga à volta do revestimento exterior, 
desligue a ignição e substitua o injector da forma que se 
segue.

13. Despressurize o sistema de combustível seguindo o 
procedimento no aviso de combustível na página. Retire 
os parafusos de montagem do tubo de combustível.

14. Limpe qualquer acumulação de sujidade da área de 
montagem/vedação do(s) injector(es) com anomalia e 
desligue o(s) conector(es) eléctrico(s).

15. Retire o grampo de fi xação do topo do(s) injector(es). 
Desligue o tubo de combustível e retire o(s) injector(es) 
do colector.

16. Inverta os procedimentos adequados para instalar 
injector(es) novo(s) e instale novamente o motor. Utilize 
um O-ring novo sempre que retirar um injector (injectores 
novos de substituição incluem O-rings novos). Lubrifi que 
ligeiramente os O-rings com óleo. Aperte os parafusos de 
montagem do tubo de combustível e alojamento do 
ventilador até 3,9 N·m (35 pol. lb.), e os parafusos de 
montagem do fi ltro de ar e do colector de admissão até 
9,9 N·m (88 pol. lb.).

Os problemas no injector devidos a sujidade ou obstrução são 
normalmente improváveis devido ao desenho dos injectores, à 
pressão alta do combustível e aos aditivos detergentes na 
gasolina. Os sintomas que podem ser causados por injectores 
sujos/obstruídos incluem ralenti irregular, hesitação/vacilação 
durante a aceleração ou disparo de códigos de anomalia 
relacionados com a distribuição de combustível. A obstrução 
do injector é normalmente causada por uma acumulação de 
depósitos na placa de direccionamento, limitando o fl uxo de 
combustível, resultando num padrão fraco de pulverização. 
Alguns factores que contribuem para a obstrução dos 
injectores incluem temperaturas de funcionamento mais 
elevadas do que o normal, intervalos curtos de funcionamento 
e combustível de fraca qualidade, incorrecto ou sujo. A limpeza 
dos injectores obstruídos não é recomendada; devem ser 
substituídos. Podem utilizar-se os aditivos e os graus mais 
elevados de combustível como uma medida de precaução se 
a obstrução tiver sido um problema. 
NOTA: Não ligue as bobinas à massa com a ignição ligada 

uma vez que podem sobreaquecer ou faiscar.

Testar Ignição
1. Desligue o conector da cablagem principal da UCE.
  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 

Localize os pinos n.º 22 e n.º 23 no conector do pino 
n.º 24. Consulte a página 73.

  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Localize os pinos n.º 30 e n.º 31 no conector do pino 
n.º 32. Consulte a página 75.

2. Desligue o conector da relé e localize o terminal n.º 87 no 
conector.

3. Utilizando um ohmímetro defi nido na escala Rx1, verifi que 
a resistência nos circuitos da seguinte forma: 

  “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Verifi que entre o terminal n.º 87 e o pino n.º 22 para a 
bobina n.º 1. Repita o teste entre o terminal n.º 87 e o 
pino n.º 23 para a bobina n.º 2.

  “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Verifi que entre o terminal n.º 87 e o pino n.º 30 para a 
bobina n.º 1. Repita o teste entre o terminal n.º 87 e o 
pino n.º 31 para a bobina n.º 2.

  Um leitura de 1.8-4.0  em cada teste indica que os 
circuitos de cablagem e da bobina principal estão OK.

 a. Se a(s) leitura(s) não estiver(em) dentro do intervalo 
especifi cado, verifi que e limpe as ligações e volte a 
testar.

 b. Se a(s) leitura(s) continuar(em) fora do intervalo 
especifi cado, teste as bobinas separadamente a partir 
da cablagem principal da seguinte forma:

 1. Desligue dos terminais da bobina os cabos 
principais vermelho e preto.

 2. Ligue um ohmímetro defi nido na escala Rx1 aos 
terminais principais. A resistência principal deve ser 
de 1,8-2,5 .

 3. Desligue o cabo secundário da vela de ignição. 
Ligue um ohmímetro defi nido na escala Rx10K 
entre o terminal da manga da vela de ignição e o 
terminal principal vermelho. A resistência 
secundária deve ser de 13.000-17.500 .

 4. Se a resistência secundária não estiver na 
amplitude especifi cada, desaperte a porca do cabo 
da tomada da vela de ignição da torre da bobina 
secundária e retire o cabo da tomada. Repita o 
passo b. 3 teste desde o terminal da torre 
secundária para o terminal principal vermelho. Se a 
resistência estiver agora correcta, a bobina está 
boa, mas o cabo da tomada da vela de ignição tem 
uma anomalia, substitua o cabo. Se no passo b. 2 
a resistência estiver incorrecta ou/e a resistência 
secundária estiver ainda incorrecta, a bobina está 
tem uma anomalia e necessita de ser substituída.

A cablagem eléctrica utilizada no sistema de IEC liga os 
componentes eléctricos, fornecendo corrente e trajectos de 
massa para o sistema funcionar. Todos os sinais de entrada e 
de saída ocorrem através de um conector para qualquer tipo 
de clima especiais que liga e bloqueia à UCE.
O estado da cablagem, dos conectores e das ligações do 
terminal é essencial para desempenho e o funcionamento do 
sistema. Corrosão, humidade e ligações mal feitas são a 
causa mais provável para problemas de funcionamento e erros 
do sistema do que um componente real. 

Bomba do Combustível
As bombas de combustível não podem ser reparadas e devem 
ser substituídas se se verifi car que têm uma anomalia. Se 
suspeitar de um problema de fornecimento de combustível, 
certifi que-se de que a bomba está activada através da relé, 
que todas as ligações eléctricas estão bem fi xadas, os fusíveis 
estão em bom estado e é fornecido um mínimo de 7,0 volt. Se 
durante o arranque a tensão descer abaixo de 7,0 volts, pode 
ocorrer uma redução da pressão de combustível resultando 
numa condição de arranque pobre. Se necessário, pode 
realizar-se um teste da bomba de combustível e relé.
1. Ligue a mangueira preta do Aparelho de Teste de Pressão 

(parte do Kit de Reparação IEC, consulte Ferramentas e 
Ajudas) para testar a válvula no tubo de combustível. 
Encaminhe a mangueira livre para o contentor de gasolina 
portátil ou para o depósito de combustível do equipamento.

2. Ligue a chave de ignição para activar a bomba e verifi que 
a pressão do sistema no manómetro. Se se verifi car que a 
pressão do sistema é de 39 psi ± 3, a relé, a bomba de 
combustível e o regulador estão a funcionar bem. Desligue 
a chave da ignição e pressione o botão da válvula no 
aparelho de teste para aliviar a pressão do sistema. 

 a. Se a pressão estiver demasiado alta, e o regulador 
estiver fora do depósito (mesmo em baixo da linha da 
bomba) verifi que que a linha de retorno do regulador 
para o tanque não está torcida ou bloqueada. Se a 
linha de retorno estiver boa, substitua o regulador 
(consulte o Regulador na página 69).
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 b. Se a pressão estiver demasiado baixa, instale um “T” 
em linha entre a bomba e o regulador e testa 
novamente a pressão nesse ponto. Se aí também 
estiver demasiado baixo, substitua a bomba de 
combustível.

3. Se a bomba não se activar (passo 2), desligue a fi cha da 
bomba de combustível. Ligue a um voltímetro CC ao 
longo dos terminais na fi cha, ligue a chave de ignição e 
verifi que se está presente um mínimo de 7 volts. Se a 
tensão estiver entre 7 e 14, desligue a chave de ignição e 
ligue um ohmímetro entre os terminais na bomba para 
verifi car a continuidade.

 a. Se não existir continuidade entre os terminais da 
bomba, substitua a bomba de combustível.

 b. Se a tensão estiver abaixo de 7, teste a cablagem 
eléctrica e relé conforme descrito na Relé Eléctrica.

4. Se a tensão na fi cha for boa e existir continuidade ao 
longo aos terminais da bomba, volte a ligar a fi cha à 
bomba, certifi cando-se de que tem uma boa ligação. Ligue 
a chave de ignição e verifi que se a bomba fi ca activa.

 a. Se a bomba arrancar, repita os passos 1 e 2 para 
verifi car a pressão correcta.

 b. Se a bomba continuar sem funcionar, substitua-a.

Detalhes do Regulador de Pressão do Combustível

B

A

C

I D

E
FH

G

A Mola Reguladora 
da Pressão B Câmara Reguladora 

da Pressão
C Diafragma D Sede da Válvula

E Câmara de 
Combustível F Porta de Saída (para o 

tubo de combustível)

G Porta de Retorno 
(para o depósito) H Porta de Entrada

I Válvula
Dependendo da aplicação, o regulador pode estar localizado 
no depósito de combustível juntamente com a bomba de 
combustível, ou fora do depósito mesmo em baixo da linha da 
bomba. O regulador é um conjunto vedado que não pode ser 
reparado. Se tiver anomalia, deve ser separado do conjunto de 
base/suporte e substituis do seguinte modo:
1. Desligue o motor, certifi que-se que o motor está frio e 

desligue o cabo negativo (-) da bateria.
2. Despressurize o sistema de combustível através da 

válvula de teste no tubo de combustível.
3. Acede ao conjunto regulador conforme necessário e limpe 

qualquer sujidade ou material indesejável para fora da 
área.

4. Regulador externo-
 a. Retire os parafusos que fi xam o suporte de montagem 

ao alojamento do regulador. Retire o O-ring e tire o 
regulador fora do alojamento.

 b. Retire o anel de encaixe e retire o regulador da base/
suporte. 

 Regulador Interno (No Depósito)-
  Retire os parafusos que fi xam o anel de retenção e o 

regulador no conjunto da base/suporte. Segure e retire 
o regulador para fora da base/suporte. 

5. Quando instalar um regulado utilize sempre O-Rings e 
braçadeiras da mangueira novos. Um regulador de 
substituição novo tem sempre novos O-rings já instalados. 
Lubrifi que os O-rings (regulador externo) com massa 
lubrifi cante ou óleo.

6. Instale o novo regulador puxando cuidadosamente e 
rodando-o para a base ou alojamento. 

 a. Reguladores Externos com Apenas Alojamento com 
base Quadrada; Instale um novo O-Ring entre o 
regulador e o suporte de montagem. Coloque o 
suporte de montagem em posição.

 b. Fixe o regulador na base com o anel de retenção ou 
parafusos originais. Tenha atenção para não amolgar 
ou danifi car o corpo do regulador pois o desempenho 
de funcionamento pode ser afectado.

7. Monte novamente e ligue quaisquer peças retiradas no 
passo 3.

8. Ligue o cabo negativo (-) da bateria.
9. Verifi que novamente a pressão do sistema regulada na 

válvula de teste do tubo de combustível.

Tubo de combustível
O tubo de combustível está montado colector de admissão/
corpo da borboleta. Não é necessária uma assistência técnica 
específi ca a não ser que as condições indiquem que é 
necessária uma limpeza interna ou substituição. Pode 
desencaixar-se retirando os parafusos de montagem e os 
grampos de retenção do injector. Limpe cuidadosamente a 
área em torno de todas as juntas e alivie qualquer pressão 
antes de começar qualquer desmontagem.

Conjunto do Colector de Admissão/Corpo da Borboleta
A assistência técnica no colector de admissão/corpo da 
borboleta é realizada como um conjunto, com o veio da 
borboleta, o SPB, as placas da borboleta e o parafuso de 
ajuste da velocidade ao ralenti instalado. O veio da borboleta 
roda nos rolamentos de agulhas (não podem ser reparados), 
tapados com vedantes de borracha para evitar fugas de ar. 
Um kit de reparação do veio da borboleta está disponível para 
substituir o veio se estiver desgastado ou danifi cado. 
O Procedimento de Inicialização do SPB deve ser realizado 
após qualquer reparação do veio da borboleta.

Ajuste da Velocidade ao Ralenti (RPM)
Procedimento de Ajuste
1. Certifi que-se de que não estão presentes códigos de 

anomalia na memória da UCE.
2. Ligue o motor e deixe-o aquecer totalmente e estabelecer 

um funcionamento em circuito fechado (aproximadamente 
5-10 min.).
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3. Coloque o controlo da borboleta na posição LENTA/
RALENTI e verifi que a velocidade ao ralenti com um 
conta-rotações. Rode o parafuso da velocidade ao ralenti 
para dentro ou para fora conforme necessário para obter 
1500 RPM, ou a velocidade ao ralenti especifi cada pelo 
fabricante do equipamento. 

4. O ajuste da velocidade ao ralenti pode afectar a defi nição 
da velocidade ao ralenti alta. Mova o controlo da borboleta 
para a posição máxima da borboleta e verifi que a 
velocidade ao ralenti alta. Ajuste conforme necessário 
para 3750 RPM, ou para a velocidade especifi cada pelo 
fabricante do equipamento. 

Mola Amortecedora do Parafuso de Velocidade ao Ralenti
Detalhes do Parafuso da Velocidade de Ralenti

C

B

A

A Mola Amortecedora 
(Alguns Modelos) B

1-3 mm (0,039-0,117 pol.) 
Comprimento Exposto Do 

Parafuso de Ajuste da 
Extremidade

C Parafuso da 
Velocidade de Ralenti

Uma pequena mola amortecedora está ligada à extremidade 
ao parafuso de velocidade ao ralenti de alguns motores IEC 
para ajudar a estabilizar velocidades de funcionamento sem 
carga.
O procedimento de ajuste da velocidade ao ralenti permanece 
igual para motores com ou sem uma mola amortecedora. 
Tipicamente, não é necessária uma manutenção periódica 
nesta área. Se, no entanto, for necessário a remoção/
substituição da mola amortecedora, reinstale forma que 
se segue:
1. Rosque a mola na extremidade do parafuso do ralenti 

deixando 1-3 mm (0,039-0,117 pol.) da mola estendendo-
se para além da extremidade do parafuso de velocidade 
de ralenti.

2. Fixe a mola ao parafuso com uma pequena quantidade de 
Permabond™ LM-737 ou cola equivalente Loctite®. Não 
deixe cola nas bobinas livres da mola.

3. Arranque o motor e verifi que as defi nições da velocidade 
de ralenti, após um aquecimento sufi ciente. Ajuste 
novamente conforme necessário.

Ajuste Inicial do Regulador
O ajuste inicial do regulador é especialmente importante para os 
motores com IEC devido à precisão e à sensibilidade do sistema 
de controlo electrónico. Um ajuste incorrecto pode resultar em 
excesso de velocidade, perda de potência, falta de resposta ou 
compensação de carga inadequada. Se encontrar algum destes 
sintomas e suspeitar que possam estar relacionados com a 
defi nição do regulador, deve utilizar o que se segue para 
verifi car e/ou ajustar a ligação da borboleta e do regulador.
Se os componentes da borboleta/do regulador estiverem todos 
intactos, mas considerar que pode haver um problema com o 
ajuste, siga o Procedimento A para verifi car a defi nição. Se a 
alavanca do regulador for solta ou removida, passe 
imediatamente para o Procedimento B para realizar o ajuste 
inicial.

A. Verifi cação do Ajuste Inicial
 1. Desencaixe o mancal da ligação de plástico 

encaixando a ligação da borboleta na alavanca do 
regulador. Desencaixe a mola do amortecedor da 
alavanca, separe a ligação do mancal e retire-o da 
alavanca. Marque a posição do orifício e desencaixe a 
mola do regulador da alavanca do regulador.

 2. Verifi que se o motor possui um parafuso batente da 
borboleta de velocidade alta instalado na saliência 
fundida do colector. 

 a. Em motores sem um parafuso batente, gire o veio 
da borboleta e o conjunto da placa para a posição 
MÁXIMA DA BORBOLETA. Introduza um apalpa-
folgas de 1,52 mm (0,060 in.) entre a patilha 
traseira da placa do veio da borboleta e o lado 
inferior da saliência do colector. Utilize um alicate 
de bloqueio (um alicate de pontas funciona melhor) 
para fi xar temporariamente as peças na posição. 

 b. Em motores com um parafuso batente, gire o veio 
da borboleta e a placa para a posição MÁXIMA DA 
BORBOLETA, tire a patilha da placa do veio da 
borboleta contra a extremidade do parafuse 
batente de alta velocidade. Fixe temporariamente 
nesta posição.

 3. Rode o veio e a alavanca do regulador no sentido 
anti-horário até que pare. Utilize apenas a pressão 
sufi ciente para mantê-lo nessa posição.

 4. Verifi que como a extremidade da ligação da borboleta 
se alinha com o orifício do mancal na alavanca do 
regulador. Deverá cair no centro do orifício. Se isso 
não acontecer, realize o procedimento de ajuste da 
forma que se segue.

B. Defi nir o Ajuste Inicial
 1. Verifi que a fenda por onde o parafuso do grampo 

passa através da alavanca do regulador. Deverá existir 
uma folga de, pelo menos, 1/32 pol. Se as pontas 
estiverem a tocar-se e não existir uma folga, deverá 
substituir a alavanca. Se ainda não estiver instalada, 
coloque a alavanca do regulador no veio transversal, 
mas deixe o parafuso do grampo solto.

 2.  Siga as instruções no Passo 2 da Verifi cação do Ajuste 
Inicial e, em seguida, volte a encaixar a ligação da 
borboleta na alavanca do regulador com o grampo do 
mancal. Desta vez não é necessário voltar a encaixar 
as molas do amortecedor ou do regulador.

 3. Introduza um prego no orifício no topo do veio 
transversal. Utilizando uma ligeira pressão, rode o veio 
do regulador no sentido anti-horário o mais possível e, 
em seguida, aperte a porca hexagonal no parafuso do 
grampo para 6,8 N·m (60 pol. lb.). Certifi que-se de que 
o braço do regulador não foi enroscado ou 
desenroscado após ter-se apertado a porca.
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 4. Verifi que se o regulador foi defi nido correctamente. Com a ligação ainda na POSIÇÃO MÁXIMA da borboleta (Passo 2), 
desengate o grampo do mancal, separe a ligação do mancal e retire-o da alavanca. Siga os Passos 3 e 4 na secção 
Verifi cação do Ajuste Inicial.

 5. Volte a ligar a mola amortecedora à alavanca do regulador a partir da parte inferior. Volte a instalar o mancal e encaixe 
novamente a ligação da borboleta. Encaixe novamente a mola do regulador no orifício marcado.

 6. Ligue o motor e deixe-o aquecer totalmente e estabelecer um funcionamento em circuito fechado (aproximadamente 
5-10 min.). Verifi que as defi nições de velocidade e ajuste conforme necessário, em primeiro lugar a velocidade ao ralenti 
lenta e, em seguida, a defi nição de velocidade alta.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Guia de Resolução de Problemas

Estado Causa Possível

O Motor tem 
Difi culdade em 

Arrancar ou Não 
Arranca Quando 

Está Frio.

A bomba de combustível não funciona.
Falha das velas de ignição.
Combustível velho/inadequado.
Pressão do combustível incorrecta.
Sensor de velocidade solto ou com falha.
Desvio SPB incorrecto (inicialização).
Sensor de temperatura do motor com falha.
Sensor de temperatura do motor com falha.
Bobinas com falha.
Tensão do sistema baixa.
Injectores com falha.

O motor tem 
difi culdade em 

arrancar ou não 
arranca quando 

está quente

Falha das velas de ignição.
A bomba de combustível não funciona.
Pressão do combustível baixa.
Distribuição de combustível insufi ciente.
Desvio SPB incorrecto (Inicialização).
Sensor de velocidade solto ou com falha.
SPB com falha.
Sensor de temperatura do motor com falha.
Injectores com falha.

O motor pára ou 
anda ao ralenti com 
difi culdade (frio ou 

quente)

Falha das velas de ignição.
Distribuição de combustível insufi ciente.
Desvio SPB incorrecto.
SPB com falha.
Sensor de temperatura do motor com falha.
Injectores com falha.

O motor falha, hesita 
ou pára sob carga

Injector(es) de combustível, fi ltro de combustível ou recolha de combustível suja/obstruída.
Filtro de ar sujo.
Pressão ou distribuição de combustível insufi ciente.
Fuga de vácuo (ar de admissão).
Defi nição, ajuste ou funcionamento do regulador incorrecto.
Avaria no sensor de velocidade.
SPB com falha, problema de montagem ou Procedimento de Inicialização do SPB incorrecto.
Bobina(s), vela(s) de ignição ou fi os em mau estado.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Guia de Resolução de Problemas

Estado Causa Possível

Potência Baixa

Sistema de ignição com falha/anomalia.
Filtro de ar sujo.
Distribuição de combustível insufi ciente.
Ajuste inadequado do regulador.
Escape obstruído/limitado.
Um injector não funciona.
Existe um problema no motor básico.
Existe um SPB com falha ou problema de montagem
As placas da borboleta no corpo da borboleta/colector de admissão não abrem totalmente para paragem 
WOT (se equipado).

Sistema Eléctrico
NOTA: Quando realizar testes de continuidade ou de tensão, evite colocar demasiada pressão nos pinos do conector. 

Recomendam-se pontas de pino planas para testes para evitar separar ou dobrar os terminais.
O sistema de IEC é um sistema de ligação à massa negativo de 12 VCC, concebido para funcionar com um mínimo de 7,0 volts. 
Se a tensão do sistema fi car abaixo deste nível, o funcionamento dos componentes sensíveis à tensão como a UCE, a bomba de 
combustível e os injectores será intermitente ou interrompido, causando um funcionamento errático ou um arranque difícil. Uma 
bateria de 12 volts totalmente carregada com um mínimo de 350 amps de arranque a frio é importante para manter um 
funcionamento do sistema fi ável e constante. O estado da bateria e do carregamento deve sempre ser verifi cado em primeiro 
lugar quando tentar resolver um problema de funcionamento.
Tenha em atenção que os problemas relacionados com a IEC são bastantes vezes causados pela cablagem eléctrica do que 
pelos componentes da IEC. Mesmo pequenas quantidades de corrosão ou de oxidação nos terminais podem interferir com as 
correntes de miliamperes utilizadas no funcionamento do sistema. Em muitos casos, a limpeza dos conectores e das ligações 
resolverá os problemas. Numa situação de emergência, simplesmente desligando e voltando a ligar os conectores pode limpar as 
superfícies de contacto o sufi ciente para restabelecer o funcionamento, pelo menos temporariamente.
Se um código de anomalia indicar um problema com um componente eléctrico, desligue o conector da UCE e verifi que se existe 
continuidade entre os terminais do conector do componente e os terminais correspondentes no conector da UCE utilizando um 
ohmímetro. Deve ser possível medir pouca resistência ou nenhuma, indicando que a cablagem desse circuito está a funcionar 
bem. Uma listagem ilustrada das localizações dos terminais numéricos, para cada estilo da UCE/conector +e fornecida nas 
páginas 73 e 75.
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“24 Pinos” (MSE 1.0) Sistemas UCE com Caixa de Plástico
Pino n.º Componente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tensão da Bateria Permanente
Tensão de Ignição do Interruptor

Interruptor de Segurança
Sensor de Posição da Borboleta (SPB) e Ligação à Massa do Sensor 

de Temperatura
Não Utilizado 

Entrada do Sensor de Temperatura do Óleo
Não Utilizada

Entrada do Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
Entrada do Sensor de Velocidade

Ligação à Massa do Sensor de Velocidade
Entrada do Sensor de Oxigénio

Não utilizada (Ligação à Massa do Sensor de Oxigénio, se necessário)
Linha de Diagnóstico

Tensão de Alimentação da Posição da Borboleta
Ligação à Massa da Bateria

Saída do Injector 1
Saída do Injector 2

Saída da Relé Principal 
Luz Indicadora de Anomalia (LIA)

Não utilizada (Saída do Tacómetro, se necessário)
Não Utilizada

Bobina de Ignição n.º 1 Saída
Bobina de Ignição n.º 2 Saída

Terminal de Inicialização do SPB
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“32 Pinos” (MSE 1.1) Sistemas UCE com Caixa de Plástico
Pino n.º Componente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

13

14

29

30

15

16

31

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tensão da Bateria Permanente
Tensão da Bateria Comutada

SPB defi nido; Terminal de Inicialização de “Auto-Aprendizagem”
Sensor de Posição da Borboleta (SPB) e Ligação 

à Massa do Sensor de Temperatura
Não Utilizada

Entrada do Sensor de Temperatura do Óleo
Não Utilizada

Entrada do Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
Entrada do Sensor de Velocidade (+)

Ligação à Massa do Sensor de Velocidade (-)
Não Utilizada
Não Utilizada
Não Utilizada

Saída do Injector 1
Saída do Injector 2

Não Utilizada
Linha de Diagnóstico

Tensão de Alimentação do Sensor de Posição da Borboleta
Ligação à Massa da Bateria

Entrada do Sensor de Oxigénio
Ligação à Massa da Bateria (Secundária)

Não Utilizada
Não Utilizada
Não Utilizada

Entrada Interruptor de Segurança
Não Utilizada
Não Utilizada

Saída da Relé Principal
Luz Indicadora de Anomalia (LIA)

Bobina de Ignição n.º 1 Saída
Bobina de Ignição n.º 2 Saída

Não Utilizada
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Sistema de Combustível 

 ADVERTÊNCIA: Sistema de Combustível Sob 
Pressão!
O sistema de combustível funciona sobre alta pressão. 
A pressão do sistema deve ser aliviada através do teste da 
válvula no tubo do combustível antes da manutenção ou 
remoção de quaisquer componentes do sistema de 
combustível. Não fume nem trabalhe perto de aquecedores 
ou outros perigos de incêndio. Mantenha um extintor à mão 
e trabalhe apenas numa área bem ventilada.
A função do sistema de combustível é proporcionar uma 
distribuição sufi ciente à pressão de funcionamento do sistema 
de 39 psi ± 3. Se um motor arrancar com difi culdades ou rodar 
mas não arrancar, poderá indicar um problema com o sistema 
de combustível de IEC. Um teste rápido verifi cará se o sistema 
está a funcionar.
1. Desligue e ligue à terra o cabo das velas de ignição.
2. Cumpra todos os requisitos de interbloqueio de segurança 

e arranque o motor durante aproximadamente 3 segundos.
3. Remova as velas de ignição e inspeccione se existe 

combustível nas pontas.
 a. Se existir combustível nas pontas das velas de ignição, a 

bomba de combustível e os injectores estão a funcionar.
 b. Se não existir combustível nas pontas das velas de 

ignição, verifi que o seguinte.
1. Certifi que-se de que o depósito de combustível tem 

combustível limpo, novo e adequado.
2. Certifi que-se de que a ventilação no depósito do 

combustível está aberta.
3. Certifi que-se de que a válvula do depósito de combustível 

(se equipada) está totalmente aberta.
4. Certifi que-se de que a bateria está a fornecer a tensão 

adequada.
5. Verifi que se os fusíveis estão bons, e todas as ligações 

eléctricas e ligações da linha de combustível estão boas.
6. Teste o funcionamento da bomba de combustível e relé 

conforme descrito anteriormente na secção Bomba de 
Combustível.

Códigos de Anomalia
A UCE controla continuamente o funcionamento do motor 
relativamente a limites de rendimento predefi nidos. Se o 
funcionamento estiver fora dos limites, a UCE activa a LIA, e 
guarda um código de diagnóstico na memória de anomalias. 
Se o componente ou o sistema regressar ao funcionamento 
adequado, a UCE irá limpar automaticamente o código de 
anomalia e desligará a LIA. Se a LIA permanecer acesa, avisa 
o cliente que é necessária assistência técnica do 
concessionário. Após recepção, o técnico do concessionário 
pode aceder ao(s) código(s) de anomalia para ajudar a 
determinar a parte do sistema que está com anomalia. Os 
códigos de anomalia com 2 dígitos com base no estilo da UCE 
estão listados nas páginas 73 e 75.
O acesso aos códigos faz-se através da chave de ignição e 
são exibidos como luzes a piscar ou intermitências da LIA. 
Aceda aos códigos da seguinte forma.
1. Arranque com a chave de ignição na posição off 

(desligada).
2. Rode a chave de ignição ligada-desligada-ligada-

desligada-ligada, deixando-a ligada na terceira sequência. 
O tempo entre as sequências deve ser inferior a 2,5 
segundos.

3. Quaisquer códigos de anomalia armazenados serão 
exibidos como séries de intermitências da LIA (de 2 a 6) 
representando o primeiro dígito, seguido de uma pausa, e 
outra série de intermitências (de 1 a 6) para o segundo 
dígito.

 a. É boa ideia anotar os códigos à medida que aparecem 
uma vez que podem não estar em sequência 
numérica.

 b. O código 61 será sempre o último código exibido, 
indicando o fi nal da transmissão do código. Se o 
código 61 aparecer imediatamente, não estão 
presentes outros códigos de anomalia.

Pausa Longa
Pausas Curtas

Código 32
3 2

Código 61

16

Pausa Longa

A luz permanece ligada no fi nal da transmissão

1. Visor de diagnósticos iniciador através da sequenciação da chave de ignição.

2.

Exemplo do Visor de Diagnóstico

Pausa Longa

3.

4.

5.

6.

7.
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Após um problema ter sido corrigidos, os códigos de anomalia serão apagados da seguinte forma.
1. Desligue o cabo negativo (-) da bateria do terminal da bateria, ou retire o fusível principal da UCE por aproximadamente 1 minuto.
2. Ligue novamente o cabo e aperte-o fi rmemente, ou instale novamente o fusível principal. Arranque o motor e deixe-o a 

trabalhar durante alguns minutos. A LIA deve permanecer desligada se o problema foi corrigido, e os códigos de anomalia não 
deverão aparecer novamente (códigos 31, 32, 33, e 34 podem necessitar de 10-15 minutos de funcionamento de 
funcionamento para voltar a aparecer).

A tabela seguinte lista os códigos de anomalia, ao que correspondem e quais serão as indicações visuais. A tabela seguinte é uma 
lista dos códigos individuais com uma explicação do que os activa, o sintomas que podem esperar-se e as causas prováveis.

Código 
Inter-

mitente

OBD2
P-Código 

Aplicado a: 
“32 Pinos” 
(MSE 1.1) 
apenas 

UCE/Sistema

Descrição da Falha ou da Ligação

“24 Pinos”
(MSE 1.0) 
UCE com 
Caixa de 
Plástico/
Sistema

“32 
Pinos”

(MSE 1.1)
UCE com 
Caixa de 
Plástico/
Sistema

Nota

- - Sem Sinal RPM Y Y

21 P0335 Perda de Sincronização Y Y

22 P0120 Sinal SPB improvável N N 2

22 P0122 SPB aberto ou Em Curto Circuito à Massa Y Y

22 P0123 SPB - Curto Circuito à Bateria Y Y

23 P0601 UCE Defeituosa Y Y

24 Sensor de Velocidade do Motor Y Y 9

31 P0174 Sistema Demasiado Pobre Y Y 6

31 P0132 Circuito do Sensor de O2: Curto-Circuito 
à Bateria N Y 3

32 P0134 Circuito do Sensor de O2: Nenhuma 
Actividade Detectada N N 8

33 P0175 Sistema Demasiado Rico Y Y 7,8

33 P0020 Controlo do Sensor de O2 no Limite Superior Y Y 8

34 P0171 Limite de Adaptação Máximo Alcançado Y Y 8

34 P0172 Limite de Adaptação Mínimo Alcançado Y Y 8

42 P0117 Circuito do Sensor de Temperatura: 
Curto-Circuito à Massa Y Y
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Código 
Inter-

mitente

OBD2
P-Código 

Aplicado a: 
“32 Pinos” 
(MSE 1.1) 
apenas 

UCE/Sistema

Descrição da Falha ou da Ligação

“24 Pinos”
(MSE 1.0) 
UCE com 
Caixa de 
Plástico/
Sistema

“32 
Pinos”

(MSE 1.1)
UCE com 
Caixa de 
Plástico/
Sistema

Nota

42 P0118 Circuito do Sensor de Temperatura: Circuito 
Aberto ou em Curto-Circuito à Bateria Y Y

43 N/A
Falhou ao Completar a Auto-Aprendizagem 
SPB Desvio inferior ao limite mínimo 
permitido

N/A Y

44 N/A
Falhou ao Completar a Auto-Aprendiza-
gem SPB desvio superior ao limite máximo 
permitido

N/A Y

51 P1260 Injector 1-Circuito Aberto N/A Y

51 P0261 Injector 1-Em Curto-Circuito à Massa N/A Y

51 P0262 Injector 1-Em Curto-Circuito à Bateria N/A Y

52 P1263 Injector 2 - Circuito Aberto N/A Y

52 P0264 Injector 2-Em Curto-Circuito à Massa N/A Y

52 P0265 Injector 2-Em Curto-Circuito à Bateria N/A Y

55 P1651 Lâmpada de Diagnóstico - Circuito Aberto N/A Y

55 P1652 Lâmpada de Diagnóstico - Em Curto-Circuito 
à Massa N/A Y

55 P1653 Lâmpada de Diagnóstico - Em Curto-Circuito 
à Bateria N/A Y

56 P1231 Relé da Bomba-Circuito Aberto N/A Y

56 P1232 Relé da Bomba-Em Curto-Circuito à Massa N/A Y

56 P1233 Relé da Bomba-Em Curto-Circuito à Bateria N/A Y

61 Fim da Transmissão do Código Y Y

NOTA:
1. Interruptor do ralenti não utilizado.
2. Diagnóstico do Sinal SPB improvável está desactivado no 

código.
3. O Diagnóstico de detecção do Sensor de O2 em Curto--

Circuito à Bateria está desactivado com o corte de 
combustível SAS calibrado.

4. O Sensor de Temperatura do Ar não é utilizado.
5. O Sinal do Sensor de Temperatura Improvável: o 

diagnóstico de detecção está calibrado com TPLAUS 
defi nido para -50°C.

6. Sistema Demasiado Pobre a ser utilizado pelo Sensor de 
O2-em Curto-Circuito à Massa (P0131).

7. Sistema Demasiado Rico a ser utilizado pelo Controlo do 
Sensor de O2 no Limite Inferior (P0019).

8. Apenas obtido com a UCE 24 584 28-S ou superior.
9. Não irá piscar.
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Código 21
Componente: Sensor de Velocidade do Motor
Anomalia: A UCE recebe sinais de contagem dos dentes 

inconsistentes do sensor de velocidade.
Estado: Possível falha na ignição enquanto a UCE 

tenta sincronizar novamente, durante este 
tempo os cálculos de combustível e de faísca 
não são realizados.

Conclusão: Relacionado com o Sensor de Velocidade do 
Motor
● Ligação eléctrica ou conector do sensor.
● Sensor solto ou folga de ar incorrecta.
● Chave do volante do motor gasta
Relacionado com as Coroas Dentadas do 
Sensor de Velocidade
● Dentes danifi cados.
● Folga variadas (engrenagem solta/fora do 

alinhamento).
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor 
“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de 
Plástico:
● Ligação eléctrica ou conectores do circuito 

dos pinos n.º 9 e/ou n.º 10.
● Circuito dos pinos n.º 9 e/ou n.º 10 com a 

blindagem danifi cada ou não devidamente 
ligados à massa.

● Ligações à massa más ou impróprias no 
sistema (bateria, ECU sensor do oxigénio, 
blindagem, bomba de combustível, saída 
da ignição).

● Circuitos do pino n.º 9 e/ou n.º 10 ligados 
perto de sinais eléctricos de ruído (bobinas, 
tomada da vela de ignição, tomada do 
conector).

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
“32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de 
Plástico:
● Ligação eléctrica ou conectores do circuito 

dos pinos n.º 9 e/ou n.º 10.
● Circuito dos pinos n.º 9 e/ou n.º 10 com a 

blindagem danifi cada ou não devidamente 
ligados à massa.

● Ligações à massa más ou impróprias no 
sistema (bateria, ECU, sensor do oxigénio, 
blindagem, bomba de combustível, saída 
da ignição).

● Circuitos do pino n.º 9 e/ou n.º 10 ligados 
perto de sinais eléctricos de ruído (bobinas, 
tomada da vela de ignição, tomada do 
conector).

Relacionadas com a UCE/Cablagem Eléctrica
● Problema de ligação da UCE à cablagem.
Relacionadas com o Sistema de Ignição
● Vela(s) de ignição sem resistência utilizadas.

Código 22
Componente: Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
Anomalia: Sinal não reconhecido é enviado para o sensor 

(muito alto, muito baixo, inconsistente).
Estado: O modo de funcionamento “limp-home” ocorre, 

com uma diminuição geral no desempenho e 
efi ciência de desempenho. A entrega de 
oxigénio é baseada apenas no sensor de 
oxigénio e em cinco valores mapeados. 
O funcionamento rico (fumo preto) continuará 
a acontecer até iniciar o funcionamento em 
“ciclo fechado”. Uma vacilação ou falha na 
ignição durante uma forte aceleração e/ou 
funcionamento errático pode ser exibido.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor do SPB
● Ligação eléctrica ou conector do sensor.
● A saída do sensor afectada ou obstruída 

por sujidade, massa lubrifi cante, óleo, 
desgaste ou posição do tubo de respiro 
(tem de ser do lado oposto ao SPB).

● Sensor solto no colector do corpo da 
borboleta.

Relacionadas com o Corpo da Borboleta
● Veio da borboleta ou rolamentos gastos/

danifi cados.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de 
Plástico:
● Circuito dos pinos n.º 4, 8 e/ou 14 

danifi cados (cablagem, conectores).
● Circuitos do pino n. º 4, 8 e/ou 14 ligados 

perto de sinais eléctricos de ruído (bobinas, 
alternador).

● Fonte intermitente de 5 volts da UCE 
(circuito do pino n. º 14).

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
“32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de 
Plástico:
● Circuito dos pinos n.º 4, 8 e/ou 18 

danifi cados (cablagem, conectores).
● Circuitos do pino n. º 4, 8 e/ou 18 ligados 

perto de sinais eléctricos de ruído (bobinas, 
alternador).

● Fonte intermitente de 5 volts da UCE 
(circuito do pino n. º 18).

Relacionadas com a UCE/Cablagem Eléctrica
● Problema de ligação da UCE à cablagem.

Código 23
Componente: UCE
Anomalia: A UCE é incapaz de reconhecer ou processar 

sinais da sua memória.
Estado: O motor não funcionará.
Conclusão: UCE (problema de memória interna). 

● Diagnosticável apenas através da 
eliminação de todas as outras anomalias 
do sistema/componente.

Código 24 (Não irá piscar)
Componente: Sensor de Velocidade do Motor
Anomalia: Sem sinal do dente do sensor de velocidade. 

A lâmpada LIA não sai quando se arranca.
Estado: Nenhum motor irá arrancar pois a UCE é 

incapaz de prever a velocidade.
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Conclusão: Relacionado com o Sensor de Velocidade do 
Motor
● Ligação eléctrica ou conector do sensor.
● Sensor solto ou folga de ar incorrecta.
Relacionado com a Roda do Sensor de 
Velocidade
● Dentes danifi cados.
● A secção da folga não regista.
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor

Pino(s) n.º 9 e ou n,º 10 para “24 Pinos” 
(MSE 1.0) UCE com Caixa de 
Plástico.

Pino(s) n.º 9 e ou n,º 10 para “32 Pinos” 
(MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico.

Relacionadas com a UCE/Cablagem Eléctrica
● Problema de ligação da UCE à cablagem.

Código 31
Componente: Mistura de Combustível ou Sensor de 

Oxigénio
Anomalia: Sistema demasiado pobre. O sensor de 

oxigénio não está a enviar a tensão esperada 
à UCE.

Estado: O sistema apenas funciona sob um controlo 
de circuito aberto. Até ser detectada uma 
falha e registada pela UCE, o motor 
funcionará rico se o sensor de oxigénio 
estiver em curto-circuito à massa ou pobre se 
estiver em curto-circuito à tensão da bateria. 
Após ser detectada a falha, o desempenho 
pode variar, dependendo da causa. Se o 
desempenho for bom, o problema está 
provavelmente no sensor de oxigénio, 
cablagem ou conectores. Se o motor ainda 
estiver a funcionar rico (trabalhando, com 
pouca energia) ou pobre (estalando ou com 
falhas) a mistura de combustível é suspeita, 
provavelmente incorrecta inicialização da 
SPB ou pressão de combustível baixa.
Incorrecta Inicialização do SPB
● Estado pobre (verifi que o sinal do sensor 

de oxigénio com VOA e consulte a secção 
Sensor de Oxigénio).

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Ligação eléctrica ou conectores do circuito 

de pinos.
  Pino n. º 11 para “24 Pinos” (MSE 1.0) 

UCE com Caixa de Plástico.
  Pino n. º 20 para “32 Pinos” (MSE 1.1) 

UCE com Caixa de Plástico.
Pressão de Combustível Baixa
Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Problema no conector ou na ligação 

eléctrica do sensor.
● Fuga no escape.
● Mau trajecto de ligação à massa para o 

motor (o sensor está ligado à massa).
Má ligação à massa da UCE para o motor, 
causando um funcionamento rico embora 
indique estar pobre.

Código 32
Componente: Sensor de Oxigénio
Anomalia: Sem alteração no sinal de saída do sensor.
Estado: Apenas em funcionamento em circuito aberto, 

pode causar uma queda no desempenho do 
sistema e da efi ciência de combustível.

Conclusão: Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Ligação eléctrica ou conectores do circuito 

de pinos.
  Pino n. º 11 para “24 Pinos” 

(MSE 1.0) UCE com Caixa de 
Plástico.

  Pino n. º 20 para “32 Pinos” 
(MSE 1.1) UCE com Caixa de 
Plástico.

Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Problema no conector ou na ligação 

eléctrica do sensor.
● Sensor contaminado ou danifi cado.
● Sensor abaixo da temperatura mínima de 

funcionamento (375°C, 709°F).
● Mau trajecto de ligação à massa do sensor 

para o motor (o sensor liga-se através do 
revestimento, consulte a secção do Sensor 
de Oxigénio).
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Código 33
Componente: Sensor de Oxigénio/Sistema de Combustível
Anomalia: Sistema demasiado rico. O Controlo de 

adaptação de combustível temporário está no 
limite superior.

Estado: Relacionado com o Abastecimento de 
Combustível (nada pobre-apenas rico)
● Linha de retorno obstruída que provoca 

uma pressão de combustível excessiva.
● Filtro de combustível obstruído (apenas 

bomba de combustível no depósito).
● Pressão do combustível incorrecta no tubo 

de combustível.

Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Problema no conector ou na ligação 

eléctrica do sensor.
● Sensor contaminado ou danifi cado.
● Fuga no escape.
● Trajecto da massa em mau estado.
● Ligação eléctrica ou conectores do circuito 

de pinos.
  Pino n. º 11 para “24 Pinos” (MSE 1.0) 

UCE com Caixa de Plástico.
  Pino n. º 20 para “32 Pinos” (MSE 1.1) 

UCE com Caixa de Plástico.

Relacionadas com o Sensor do SPB
● Posição da placa da borboleta 

incorrectamente defi nida ou registada 
durante a “Inicialização.”

● Problema ou avaria no SPB.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Diferença na tensão entre a tensão 

detectada (circuito do pino n. º 17 para 
UCE com caixa de metal, circuito do pino 
n. º 2 para UCE com caixa de plástico) e a 
tensão real do injector (circuito 45/45A). 

Relacionadas com os Sistemas
● Ignição (vela de ignição, fi o da vela, bobina 

de ignição).
● Combustível (tipo/qualidade de 

combustível, injector, bomba de 
combustível, pressão de combustível).

● Ar de combustão (fi ltro de ar sujo/
obstruído, fuga na entrada, orifícios da 
borboleta).

● Problema no motor básico (anéis, válvulas).
● Fuga no sistema de escape.
● Combustível no óleo do cárter.
● Circuito de retorno de combustível para o 

depósito bloqueado ou limitado.

Relacionadas com a UCE/Cablagem Eléctrica
● Problema de ligação da UCE à cablagem.

Código 34
Componente: Componentes do Sensor de Oxigénio/

Sistema de Combustível
Anomalia: O Controlo de adaptação de combustível a 

longo prazo está no limite superior ou inferior.
Estado: O Sistema funciona em circuito fechado. Sem 

perde de desempenho apreciável desde que 
a adaptação temporária possa fornecer a 
compensação necessária.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Oxigénio
● Problema no conector ou na ligação 

eléctrica do sensor.
● Sensor contaminado ou danifi cado.
● Fuga no escape.
● Trajecto da massa em mau estado.
● Ligação eléctrica ou conectores do circuito 

de pinos.
  Pino n. º 11 para “24 Pinos” (MSE 1.0) 

UCE com Caixa de Plástico.
  Pino n. º 20 para “32 Pinos” (MSE 1.1) 

UCE com Caixa de Plástico.

Relacionadas com o Sensor do SPB
● Posição incorrecta da placa da borboleta 

durante o procedimento de “Inicialização”.
● Problema ou avaria no SPB.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Diferença na tensão entre a tensão 

detectada (circuito do pino n. º 17 para 
UCE com caixa de metal, circuito do pino 
n. º 2 para UCE com caixa de plástico) e a 
tensão real do injector (circuito 45/45A). 

● Problema na cablagem eléctrica.
● Problema de ligação da UCE à cablagem.

Relacionadas com os Sistemas
● Ignição (vela de ignição, fi o da vela, bobina 

de ignição).
● Combustível (tipo/qualidade de 

combustível, injector, pressão do 
combustível, bomba de combustível).

● Ar de combustão (fi ltro de ar sujo/
obstruído, fuga na entrada, orifícios da 
borboleta).

● Problema no motor básico (anéis, 
válvulas).

● Fuga no sistema de escape (silenciador, 
fl ange, saliência de montagem do sensor 
de oxigénio, etc.).

● Combustível no óleo do cárter.
● Altitude.
● Circuito de retorno de combustível para o 

depósito bloqueado ou limitado.
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Código 42
Componente: Sensor da Temperatura do (Óleo) Motor
Anomalia: Não envia sinal adequado à UCE.
Estado: O motor pode demorar a arrancar pois a UCE 

não consegue determinar a mistura de 
combustível correcta.

Conclusão: Relacionadas com o Sensor de Temperatura.
● Ligação ou ligação eléctrica do sensor.
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de 
Plástico:
● Os circuitos dos pinos n. º 4, 6 e/ou 4A 

danifi cados (cablagem ou conectores) 
ligados perto de sinais de ruído (bobinas, 
alternador, etc.).

● Problema de ligação da UCE à cablagem.
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
“32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de 
Plástico:
● Os circuitos dos pinos n. º 4, 6 e/ou (4A) 

danifi cados (cablagem ou conectores) 
ligados perto de sinais de ruído (bobinas, 
alternador, etc.).

● Problema de ligação da UCE à cablagem.
Relacionadas com o Sistema
● O motor está a funcionar acima do limite do 

sensor de temperatura de 176 °C (350 °F).

Código 43 e 44 “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas UCE com 
Caixa de Plástico.
Componente: Função de inicialização de “Auto-Aprendiza-

gem” da SPB falhou, o ângulo da borboleta 
está fora do alcance de aprendizagem.

Anomalia: Durante a execução da função de “Auto-
Aprendizagem” da SPB, o ângulo medido da 
borboleta não estava dentro dos limites 
aceitáveis.

Estado: LIA iluminada. O motor continuará em 
funcionamento, mas não adequadamente. Após 
reiniciar a função de Auto-Aprendizagem da 
SPB voltará a funcionar a não ser que a tensão 
para a UCE desligou para limpar a memória.

Conclusão: Relacionadas com o SPB
● O SPB rodou no conjunto do veio da 

borboleta para lá do alcance permitido.
● SPB em mau estado.
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na cablagem.
  Pino 18 da UCE para o pino 1 do SPB.
  Pino 4 da UCE para o pino 2 do SPB.
  Pino 8 da UCE para o pino 3 do SPB.
Relacionadas com o Corpo da Borboleta
● Veio da borboleta no interior do SPB gasto, 

partido ou danifi cado.
● Placa da borboleta solta ou mal alinhada.
● Placa da borboleta dobrada ou danifi cada 

permitindo a passagem de um fl uxo de ar 
extra ou limitando o movimento.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que fornece tensão ou massa ao 

SPB danifi cado.
● Circuito de entrada do sinal do SPB 

danifi cado.

Código 51 “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas UCE com Caixa de 
Plástico.
Componente: Circuito do injector n.º 1 aberto, em curto-

circuito à massa ou em curto-circuito à 
bateria.

Anomalia: O injector n.º 1 não está a funcionar porque o 
circuito está aberto, em curto-circuito à massa 
ou em curto-circuito à bateria.

Estado: O motor irá funcionar muito mal apenas com 
um cilindro em funcionamento.

Conclusão: Relacionadas com o Injector
● Bobina do injector em curto-circuito ou com 

circuito aberto.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na 

cablagem.
  Pino 14 da UCE para o pino 2 do 

injector. Pino 28 da UCE para o pino 86 
da relé da bomba de combustível. Nota: 
após ligar e desligar a chave deve 
defi nir também o código 56. Pino 87 da 
relé da bomba de combustível para o 
pino 1 do injector.

● Abrir fusível principal F1.

Relacionadas com a Relé da Bomba de 
Combustível
● Relé da bomba de combustível em mau 

estado. 
  Lado principal funcional mas o pino 30 

para o pino 87 continuam abertos. Pin 
85 do lado principal para o pino 86 está 
aberto ou em curto-circuito durante o 
funcionamento do motor. Nota: após 
ligar e desligar a chave deve defi nir 
também o código 56.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que controla o injector n.º 1 

danifi cado.
● Circuito que controla a relé da bomba de 

combustível danifi cado.
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Código 52 “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas UCE com Caixa de 
Plástico.
Componente: Circuito do injector n.º 2 aberto, em curto-

circuito à massa ou em curto-circuito à bateria.
Anomalia: O injector n.º 2 não está a funcionar porque o 

circuito está aberto, em curto-circuito à massa 
ou em curto-circuito à bateria.

Estado: O motor irá funcionar muito mal apenas com 
um cilindro em funcionamento.

Conclusão: Relacionadas com o Injector
● Bobina do injector em curto-circuito ou com 

circuito aberto.
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na 

cablagem. Pino 15 da UCE para o pino 2 do 
injector. Pino 28 da UCE para o pino 86 da 
relé da bomba de combustível. Nota: após 
ligar e desligar a chave deve defi nir também 
o código 56. Pino 87 da relé da bomba de 
combustível para o pino 1 do injector.

● Fusível principal F1 aberto.
Relacionadas com a Relé da Bomba de 
Combustível
● Relé da bomba de combustível em mau 

estado.
  Lado principal funcional, mas o pino 30 

para o pino 87 continuam abertos.
  Pin 85 do lado principal para o pino 86 

está aberto ou em curto-circuito durante 
o funcionamento do motor. Nota: após 
ligar e desligar a chave deve defi nir 
também o código 56.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que controla o injector n.º 2 

danifi cado.
● Circuito que controla a relé da bomba de 

combustível danifi cado.

Código 55 “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas UCE com Caixa de 
Plástico.
Componente: Circuito da LIA (Lâmpada de diagnóstico) 

aberto, em curto-circuito à massa ou em 
curto-circuito à bateria.

Anomalia: A LIA não está a funcionar porque o circuito 
está aberto, em curto-circuito à massa ou em 
curto-circuito à bateria.

Estado: O motor continuará a funcionar normalmente 
se não existirem outros erros.

Conclusão: Relacionados com a LIA (lâmpada de 
diagnóstico)
● Elemento LIA aberto ou elemento em 

curto-circuito à massa.
● A lâmpada está em falta.
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fio partido ou em curto-circuito na cablagem.

  Pino n. º 29 da UCE para a lâmpada 
aberto ou em curto-circuito.

Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Veículo
● Fio partido ou em curto-circuito na cablagem.

  Cabo de alimentação da LIA aberto ou 
em curto-circuito.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que controla a lâmpada danifi cado.

Código 56 “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas UCE com Caixa de 
Plástico.
Componente: Circuito da relé da bomba de combustível 

aberto, em curto-circuito à massa ou em 
curto-circuito à bateria.

Anomalia: A bomba de combustível, as bobinas de 
ignição e os injectores não funcionarão pois o 
circuito do relé da bomba de combustível está 
aberto, em curto-circuito à massa, ou poderá 
estar continuamente “ligado” se em curto-
circuito à bateria.

Estado: O motor não funcionará, ou a bomba de 
combustível continuará em funcionamento 
quando o interruptor estiver desligado.

Conclusão: Relacionadas com a Relé da Bomba de 
Combustível
● Relé da bomba de combustível em mau 

estado.
  Lado principal aberto ou em curto-circuito.

Relacionadas com a Bomba do Combustível
● Bomba de combustível aberta ou em 

curto-circuito internamente.
Relacionadas com a Cablagem Eléctrica do 
Motor
● Fusível da bomba de combustível F1 aberto.
● Fio partido ou em curto-circuito na cablagem.

  Pino 28 da UCE para o pino 86 da relé 
da bomba de combustível.

  Interruptor de ignição para o pino 85 da 
relé da bomba de combustível.

Relacionadas com a UCE
● Circuito que controla a relé da bomba de 

combustível danifi cado.

Código 61
Componente: 
Anomalia: 
Estado: Denota fi nal ou códigos de anomalia. Se 

assinalado em primeiro lugar, não estão 
presentes outros códigos de anomalia.

Conclusão:
Fluxograma de Resolução de Problemas
O fl uxograma que se segue indica um método alternativo de 
resolução de problemas no sistema de IEC. A tabela permitir-
lhe-á rever todo o sistema em cerca de 10-15 minutos. 
Utilizando a tabela, as ajudas de diagnóstico que se seguem 
(listada após a tabela) e quaisquer códigos de anomalia 
assinalados, deverá ser capaz de localizar rapidamente 
quaisquer problemas no sistema.
Ajudas de Diagnóstico do Fluxograma
Ajuda de Diagnóstico nº. 1 “potência do sistema” (A LIA não se 
acende quando a chave é ligada).
NOTA: A LIA nos sistemas UCE com Caixa de Metal é um 

LED. A LIA nos sistemas UCE com Caixa de Plástico 
deve ser uma lâmpada 1/4 watts incandescente.

Causas possíveis:
● Bateria
● Fusível do sistema principal
● Lâmpada da LIA gasta
● Problema no circuito eléctrico da LIA

“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 19 e 84.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 29 e 84.
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● Interruptor de ignição
● Problema no circuito eléctrico da UCE permanente

“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito do Pino n.º 1.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito do Pino n.º 1.

● Problema no circuito eléctrico da UCE comutado
“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito do Pino n.º 2.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito do Pino n.º 2.

● Ligações à massa da UCE
● UCE

Ajuda de Diagnóstico n.º 2 “CÓDIGOS DE ANOMALIA” 
(Consulte a listagem detalhada dos códigos de anomalia com 
o fl uxograma e as informações de assistência técnica para os 
componentes respectivos)
● Código 21-Sincronização da Velocidade do Motor
● Código 22-Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
● Código 23-Unidade de Controlo do Motor (UCM)
● Código 31-Sensor de Oxigénio
● Código 32-Sensor de Oxigénio
● Código 33-Sistema de Combustível (factor de adaptação 

temporário)
● Código 34-Sistema de Combustível (factor de adaptação 

permanente)
● Código 42-Sensor de Temperatura do Motor (Óleo)
● Código 43-Função de Inicialização de “Auto-Aprendizagem” 

da SPB (Abaixo do Limite Mínimo), “32 Pinos” (MSE 1.1) 
apenas UCE com Caixa de Plástico.

● Código 44-Função de Inicialização de “Auto-Aprendizagem” 
da SPB (Acima do Limite Máximo), “32 Pinos” (MSE 1.1) 
apenas UCE com Caixa de Plástico.

● Código 51-Injector n.º 1, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 
UCE com Caixa de Plástico.

● Código 52-Injector n.º 2, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 
UCE com Caixa de Plástico.

● Código 55-Lâmpada da LIA, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 
UCE com Caixa de Plástico.

● Código 56-Relé da Bomba, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 
UCE com Caixa de Plástico.

● Código 61-Fim da Transmissão do Código da Anomalia/
Intermitente.

Ajuda de Diagnóstico n. º 3 RUN/ON (a LIA continua acesa 
quando o motor está a trabalhar)*
Causas possíveis:
● Códigos de anomalia que acenderão a LIA quando o motor 

estiver a funcionar.
● Código 21-Sincronização da Velocidade do Motor
● Código 22-Sensor de Posição da Borboleta (SPB)
● Código 23-Unidade de Controlo do Motor (UCM)
● Código 31-Sensor de Oxigénio (curto-circuito)

● Código 34-Sistema de Combustível (adaptação permanente 
no limite)

● Código 42-Sensor de Temperatura do Motor (Óleo)
● Código 43-Função de Inicialização de “Auto-Aprendizagem” 

da SPB (Abaixo do Limite Mínimo), “32 Pinos” (MSE 1.1) 
apenas UCE com Caixa de Plástico.

● Código 44-Inicialização da “Auto-Aprendizagem” da SPB 
● Função (Acima do Limite Máximo) “32 Pinos” (MSE 1.1) 

apenas UCE com Caixa de Plástico.
● Código 51-Injector n.º 1, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 

UCE com Caixa de Plástico.
● Código 52-Injector n.º 2, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 

UCE com Caixa de Plástico.
● Código 55-Lâmpada da LIA, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 

UCE com Caixa de Plástico.
● Código 56-Relé da Bomba, “32 Pinos” (MSE 1.1) apenas 

UCE com Caixa de Plástico.

● Circuito da LIA ligado à massa entre a lâmpada e a UCE.
“35 Pinos” (MSE 1.7) UCE com Caixa de Metal: Circuito 
do Pino n.º 31.
“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito do Pino n.º 19.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito do Pino n.º 29.

● UCE

Ajuda de Diagnóstico n. º 4 SENSOR DE VELOCIDADE 
(a LIA não se desliga durante o arranque). Indica que a LIA 
não está a receber o sinal do sensor de velocidade.
Causas possíveis:
● Sensor de velocidade
● Problema no circuito do sensor de velocidade

“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 9 e 10.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito dos Pinos n.º 9 e 10.

● Velocidade do sensor/folga de ar da roda dentada
● Roda dentada
● Chave do volante do motor gasta
● UCE

Ajuda de Diagnóstico n. º 5 BOMBA DE COMBUSTÍVEL 
(a bomba de combustível não liga)
Causas possíveis:
● Fusível da bomba de combustível
● Problema no circuito da bomba de combustível
 “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 

Circuitos n. º 30 e 87, e relé.
 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 

Circuitos n. º 30 e 87, e relé.
● Bomba de combustível

Ajuda de Diagnóstico n. º 6 “RELÉ” (a relé não funciona)
Causas possíveis:
● Problema no(s) circuito(s)/interruptores de segurança

“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito n.º 3.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuito n.º 25.

● Problema no(s) circuito(s) de relé
“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuitos n. º 18, 85, 30 e 87.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuitos n. º 28,85, 30 e 87.

● Relé
● Ligações à massa da UCE
● UCE

Ajuda de Diagnóstico n. º 7 “SISTEMA DE IGNIÇÃO” 
(sem faísca)
Causas possíveis: 
● Vela de ignição
● Fio da vela
● Bobina
● Circuito(s) da bobina

 “24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuitos 22, 23, 65, 66, 30 e relé.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuitos 30, 31, 65, 66 e circuito da relé 30.

● Ligações à massa da UCE
● UCE
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Ajuda de Diagnóstico n.º 8 “SISTEMA ELÉCTRICO DE 
COMBUSTÍVEL” (sem distribuição de combustível)
Causas possíveis:
● Sem combustível
● Ar no tubo de combustível
● Válvula de corte do combustível
● Linha/fi ltro de combustível obstruída(o)
● Circuito(s) dos injectores

“24 Pinos” (MSE 1.0) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuitos 16, 17, 45 e 45A.

 “32 Pinos” (MSE 1.1) UCE com Caixa de Plástico: 
Circuitos 14, 15 e 45.

● Injector
● Ligações à massa da UCE
● UCE

Ajuda de Diagnóstico n.º 9 “SISTEMA DE COMBUSTÍVEL” 
(pressão de combustível)
Causas possíveis para a pressão baixa do sistema de 
combustível:
● Combustível baixo
● Filtro de combustível obstruído
● Linha de distribuição de combustível obstruída
● Bomba de combustível

Causas possíveis para a pressão alta do sistema de 
combustível:
● Regulador da pressão
● Linha de retorno de combustível obstruída ou limitada.

Ajuda de Diagnóstico N.º 10 “MOTOR BÁSICO” (arranca 
mas não é iniciado)
Causas possíveis:
● Consulte as tabelas de resolução de problemas do motor 

básico em Resolução de Problemas, Sistema-ECV de 
Injecção Electrónica de Combustível (IEC) e Sistemas 
Eléctricos.
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REGULADOR
Alguns motores estão equipados com um regulador electrónico.
REGULADOR ELECTRÓNICO (ECV IEC)
Componentes

A

D

E

G

A

C

B

B

H

J

F

I

A Unidade de Controlo 
do Regulador (GCU) B Actuador Linear 

Digital (DLA) C
Parafusos de 

Montagem da Placa 
da Borboleta do DLA

D Cablagem Eléctrica

E Conector F Conjunto do Corpo 
da Borboleta G

Adaptador da 
Alavanca do Corpo 

da Borboleta
H Mola de Ligação

I Ligação da Borboleta J
Grampo de Retenção 

de Ligação em 
Plástico

O regulador electrónico regula a velocidade do motor com 
diferentes cargas. O regulador electrónico típico inclui:
● Actuador linear digital (DLA).
● Ligação da borboleta.
● Mola de ligação.
● Grampo de retenção de ligação.
● Unidade de Controlo do Regulador (GCU).
Actuador Linear Digital (DLA)
Energizar as bobinas do actuador digital de energização 
bidireccionais na sequência adequada, faz com que o 
veio roscado saia para fora, ou para dentro do rotor, 
em incrementos lineares precisos. Quando é retirada a 
alimentação, o veio do actuador permanece na mesma 
posição. O DLA deve iniciar (completamente esticado) 
a mover a placa da borboleta para a posição fechada e 
parcialmente aberta para o arranque. O ajuste correcto 
do DLA é fundamental para conseguir a gama completa 
do movimento da placa da borboleta. Ver o Ajuste.

A Unidade de Controlo do Regulador (GCU) detecta 
a velocidade do motor através de entradas de tensão 
de impulsos do módulo IEC UCE. A GCU regula a 
velocidade do motor através da tensão de entrada 
variável de uma fonte fornecida pelo cliente.
NOTA: A velocidade real depende da aplicação. 

Consulte a recomendação do fabricante do 
equipamento.

Especifi cações do Potenciómetro
Tensão do Limpador Velocidade do Motor (RPM)

0-1 Terminal de Velocidade Baixa
1-9 Terminal de Velocidade 

Variável
9-16 Terminal de Velocidade Alta
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Ligação
NOTA:  A mola de ligação da borboleta deve estar 

correctamente instalada e no lugar para garantir 
um adequado funcionamento e desempenho da 
borboleta.

A mola de ligação da borboleta irá abrir completamente 
a placa da borboleta de a ligação for desligada do DLA. 
Isto irá criar uma situação de velocidade excessiva e 
fazer com que o motor se desligue. O veio do DLA terá 
de ser manualmente apertado ao corpo e, de seguida, 
recolhido antes de novamente montar a ligação.

Ajuste
Detalhes do DLA

C

C

A

A

B B

F D
G

E

A DLA B Orifícios de Montagem
C Engate D Chaveta
E Engate do Veio F Protecção de Borracha
G Chaves

Durante a montagem o DLA deve estar completamente 
recolhido. A gama completa do movimento da placa da 
borboleta não será alcançada se, durante a montagem, 
o DLA estiver parcialmente esticado. Desaperte os 
parafusos de montagem da placa do DLA localizados 
na parte lateral da placa do actuador. Com a ligação da 
borboleta fi xa com um grampo de retenção na extremi-
dade do veio do DLA, deslize o conjunto do suporte do 
DLA para cima até a placa da borboleta estar comple-
tamente aberta. Aperte os parafusos de montagem da 
placa até 10,2 N·m (90 pol. lb.).
É fundamental uma adequada montagem da ligação/
mola. Introduza a patilha do gancho da mola através do 
orifício de engate do DLA até que saia do lado oposto e 
a patilha da mola encaixe na posição. Prenda o "gan-
cho" na extremidade oposta da mola através do orifício 
do adaptador da alavanca do corpo da borboleta antes 
de introduzir a dobra em forma de z na ligação do adap-
tador da alavanca do corpo da borboleta. Tenha muita 
atenção para que não dobre/estique em demasia a mola 
ou danifi que a mola.
Se o engate do veio for esticado em demasia ou desliga-
do do actuador, instale novamente da seguinte maneira:
1. Desligue a ligação e retire o DLA do suporte.
2. Retire completamente o engate do veio do DLA.

3. Se necessário, instale novamente a protecção de 
borracha no DLA.

4. Coloque o engate do veio no actuador. Rode o 
engate do veio 3 voltas completas no sentido dos 
ponteiros do relógio, aplicando uma ligeira pressão, 
até sentir que a chaveta do engate do veio entra em 
contacto com a chave no actuador. Quando o 
engate do veio estiver instalador e completamente 
plano será alinhado com dois orifícios de montagem.

NOTA: Se continuar a rodar o engate do veio após este 
ter entrado em contacto com a chaveta pode 
danifi car a chaveta ou o actuador.

5. Confi rme que a chave e a chaveta estão alinhadas, 
à mão, pressione o engate do veio para o actuador. 
Será necessário uma quantidade razoável de 
pressão para fazer isto. Se o veio não se mover 
para dentro, não o force. Retire o engate do veio e 
repita o passo anterior.

6. Instale novamente o DLA no suporte, aperte os 
parafusos até 3,2 N·m (28 pol. lb.) e conecte a 
ligação.

Resolução de Problemas e Diagnóstico da 
Cablagem/GCU
NOTA:  É importante utilizar pontas com um tamanho 

adequado para realizar estes testes. As pontas 
com um tamanho incorrecto podem danifi car o 
conector ou a fi cha da cablagem.

Testes de Alimentação e de Massa
1. Rode a chave para a posição OFF.
2. Retire a GCU do suporte e desligue a cablagem 

eléctrica.
Estes dois testes verifi cam o fornecimento de 
alimentação e massa à GCU. Se ambos os testes 
falharem, verifi que se a cablagem, ligações eléctricas ou 
sistema eléctrico necessitam de reparação.

Teste 1 Localização da Ponta

A

A Localização da Ponta para o Teste à Massa 1.
Teste 1: Identifi que a localização da ponta no conector. 
Utilizando um dispositivo de testes de continuidade, 
verifi que se a ligação à massa é boa. Se a ligação à 
massa não for boa, inspeccione a ligação à massa 
da unidade, ligação à massa da bateria, conectores 
e cablagem eléctrica. Limpe ou repara as ligações ou 
substitua quaisquer peças com defeito.
Se as verifi cações do teste 1 estiverem OK, localize a 
ponta no conector e verifi que utilizando o teste 2.
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Teste 2 Localização da Ponta

A

A Localização da Ponta para o Teste de Tensão 2.
Teste 2: Identifi que a localização da ponta no conector. 
Utilize um medidor de 12 volt para testar a tensão. Rode 
o interruptor da chave para a posição ON (LIGADO). A 
tensão deve estar entre +/- 1 volt da tensão da bateria. 
Se tensão estiver entre +/- 1 volt da tensão da bateria, 
a cablagem está OK, substitua a GCU. Se tensão não 
estiver entre +/- 1 volt da tensão da bateria, verifi que as 
ligações e substitua a cablagem eléctrica, se necessário.
Testes de resistência
1. Retire a GCU do suporte e desligue a cablagem 

eléctrica.
Estes dois testes servem para medir a resistência do 
circuito do DLA que envia o sinal para a GCU. Se ambos 
os testes falharem, o DLA não está em boas condições 
e necessita de ser substituído. Se ambos os testes 
estiverem bons, o DLA não está em curto-circuito ou 
aberto, está em boas condições. É mais provável que a 
causa esteja em outro componente, ligação ou entrada.

Teste 1 Localização da Ponta

A

A Localização da Ponta para o Teste de 
Resistência 1.

Teste 1: Identifi que as localizações da ponta do 
conector. Utilizando um multímetro digital defi na a 
escala mais baixa (0-200 ohms) colocando as pontas na 
cablagem certifi cando-se que existe uma boa ligação. A 
resistência deverá estar entre 47,7 e 58,3 ohms.
Se as verifi cações do teste 1 estiverem OK, localize as 
extremidades do fi o e verifi que utilizando o teste 2.

Teste 2 Localização da Ponta

A

A Localização da Ponta para o Teste de 
Resistência 2.

Teste 2: Identifi que as localizações da ponta do 
conector. Utilizando um multímetro digital defi na a 
escala mais baixa (0-200 ohms) colocando as pontas na 
cablagem certifi cando-se que existe uma boa ligação. 
A resistência deverá estar entre 47,7 e 58,3 ohms.
Se os testes 1 ou 2 falharem na resistência, a falha 
pode ser também causada pelo curto-circuito/corte 
na cablagem eléctrica. Inspeccione e procure por 
problemas potenciais na cablagem eléctrica antes de 
substituir o conjunto do DLA.
Entrada do Controlo de Velocidade

A

A Fio Vermelho com Marcador Amarelo.
Esta ligação tem um único fi o vermelho com um 
marcador amarelo.
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Os problemas relacionados com a velocidade podem 
ser também diagnosticados utilizando as luzes de 
diagnóstico do Código de Anomalia equipado na GCU. 
Estes códigos de problema/códigos de anomalia da 
GCU podem ser rapidamente diagnosticados utilizando 
as tabelas dos códigos de anomalia.

Testes dos Códigos de Anomalia da GCU

A B

A Luz LED Verde B Luz LED Amarela

Códigos de Anomalia da GCU para os Códigos Armazenados do Software – Activados quando a chave é 
rodada para a posição ON.

Condição da 
Falha Causas Possíveis Resposta

Tempo de 
Resposta

Diagnóstico LED
LED Amarelo LED Verde

Erro de Velocidade PISCA ON
Interrupção 
Watchdog

Interferência RFI Ligar à massa 
para cortar, fechar 
placa da 
borboleta

PISCA PISCA
Sobreaquecimento
Falha no software
Iluminação

Velocidade 
excessiva (Mais de 
4500 RPM por 
0,5 segundos 
contínuos)

Ruído externo na entrada da 
UCE

Ligar à massa 
para cortar, fechar 
placa da 
borboleta

Atraso de 
1 segundo

ON ON

Placa da borboleta congelada
Falha na DLA
Fixação mecânica

Tensão Excessiva 
na Bateria (> 18 V 
durante 
0,5 segundos)

Abrir tensão da bateria em B+ 
Bateria de 24 V (não compatível 
com o sistema, apenas bateria 
de 12 V)

Ligar à massa 
para cortar, fechar 
placa da 
borboleta

0,5 
segundos

OFF ON
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Códigos de Anomalia da GCU para os Códigos de Funcionamento do Software – Activados quando o motor 
está em funcionamento.

Condição da 
Falha Causas Possíveis Resposta

Tempo de 
Resposta

Diagnóstico LED
LED Amarelo LED Verde

A Funcionar 
Normalmente

Nenhum PISCA PISCA

RPM Demasiado 
Alta

Fixação mecânica Nenhum ON PISCA

RPM Demasiado 
Baixa

Fixação mecânica Nenhum ON PISCA

Falta Impulso 
(RPM Normal)

UCE com Falhas
Cablagem da UCE com Falhas

PISCA ON

Falta Impulso 
(RPM Demasiado 
Alto)

UCE com Falhas
Cablagem da UCE com Falhas

ON ON

Falta Impulso 
(RPM Demasiado 
Baixo)

UCE com Falhas
Cablagem da UCE com Falhas

OFF ON

Modo Inactivo Alimentação para a GCU sem 
impulsos da UCE (deixar no 
modo de funcionamento)

Desligar sistema 30 minutos OFF OFF

Interrupção 
Watchdog

Interferência RFI Ligar à massa 
para cortar, 
fechar placa da 
borboleta

N/A PISCA OFF
Sobreaquecimento
Falha no software
Iluminação

Velocidade 
excessiva (Mais de 
4500 RPM por 1 
segundo contínuo)

Ruído externo na entrada da 
UCE

Atraso de 1 
segundo

ON OFF

Placa da borboleta congelada
Falha na DLA
Fixação mecânica

Tensão Excessiva 
na Bateria (> 18 V 
durante 
0,5 segundos)

Abrir tensão da bateria em B+ 
Bateria de 24V (não compatível 
com o sistema, apenas bateria 
de 12V)

Ligar à massa 
para cortar, 
fechar placa da 
borboleta

0,5 
segundos

OFF OFF
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Desligue o interruptor da chave.

Não Toque no Actuador Linear Digital (DLA) 
NOTA: O DLA não é um solenóide. É um motor electrónico de precisão. Não faça força para centrar o engate 
do veio!

Inspeccione visualmente o DLA e as Ligações. Consulte as imagens na página 89.

Instalação da protecção e do braço da seguinte maneira, veja as imagens nas páginas 89 e 90.
1. Retire o DLA do suporte.
2. Puxe completamente o engate do veio para fora do DLA.
3. Se necessário, instale novamente a protecção no DLA.
4. Não empurre ou force o engate do veio para o corpo, primeiro deve ser enroscado e correctamente alinhado. A 

instalação incorrecta poderá danifi car permanentemente o DLA.
5. Introduza suavemente o engate do veio no corpo do DLA.
6. Rode 3 voltas completas e espere até sentir o toque da chave interna. O engate de superfície plana deve estar 

alinhado com os orifícios de montagem do DLA.
7. Empurre fi rmemente o DLA para baixo.
8. Conecte o grampo.
9. Conecte o fi o.

Confi rme que:
1. Engate do veio e protecção no lugar.
2. Grampo ligado.
3. Fio do DLA ligado.

Falha se Aprova se

Falha

Passa

Engate do veio e protecção estiverem fora do DLA.

Teste o sistema de controlo do equipamento. Consulte os 
procedimentos de diagnóstico do Fabricante do Equipamento 
para o sistema de controlo.Vá ao Teste de Alimentação de 12 Volt 

na próxima página.

Inicie/Teste a unidade relativamente ao funcionamento 
do controlo da velocidade do motor.

É fundamental uma adequada montagem da ligação/
mola. Introduza a patilha do gancho da mola através 
do orifício de engate do DLA até que saia do lado 
oposto e a patilha da mola encaixe na posição (ver 
página 89). Prenda o "gancho" na extremidade oposta 
da mola através do orifício da alavanca da borboleta 
antes de introduzir a dobra em forma de z na ligação 
da alavanca da borboleta. Tenha muita atenção 
para que não dobre/estique em demasia a mola ou 
danifi que a mola.

Fluxograma de Resolução de Problemas do Regulador Electrónico
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Continuação do Fluxograma de Resolução de Problemas do Regulador Electrónico

Encontre o fi o de entrada do Controlo da Velocidade. Esta ligação tem um único fi o 
vermelho com um marcador amarelo. Consulte a imagem na página 91. 

Desligue e conecte o fi o de ligação ao fi o vermelho com um marcador amarelo na 
cablagem eléctrica do motor.

Arranque o motor de uma forma normal, conforme descrito no Manual do Proprietário. (O motor irá inicialmente 
funcionar à velocidade que estava no último funcionamento ou quando foi desligado, em seguida passará para ralenti).

Ligue extremidade aberta do fi o de ligação ao terminal positivo (+) da bateria.

A velocidade do motor aumenta 
(se estava a baixa velocidade).

A velocidade do motor não muda.

Os testes do sistema do regulador electrónico 
Kohler estão OK. Teste o sistema de controlo 
do equipamento. Consulte os procedimentos de 
diagnóstico do Fabricante do Equipamento para o 
sistema de controlo.

12 Volt 
Teste de 
alimenta-
ção

Falha Passa

 Tensão de Entrada de Funcionamento:
 0-1 Volts ao Ralenti/9+ Volts a Alta Velocidade.

Teste de Circuito da GCU.

Retire a GCU e desligue a cablagem eléctrica. Consulte a imagem na página 89.

Inspeccione a cablagem eléctrica relativamente a fi os eléctricos e más ligações. 
(Repare/Substitua, conforme necessário).

Teste a alimentação do circuito à massa para a GCU utilizando um ohmímetro de 
continuidade/aparelho de teste. Consulte a página 90.

Consulte novamente a tabela dos códigos de anomalia da GCU na página 93 para identifi car se 
existe uma condição do sistema.

Continua na página seguinte

Continue para o teste do ohmímetro e Massa/Alimentação para a GCU. Consulte a página 90.
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Continuação do Fluxograma de Resolução de Problemas do Regulador Electrónico

Diagrama Eléctrico Básico do Sistema do Regulador Electrónico

Teste 1: Identifi que extremidades do fi o no conector. Utilizando um multímetro digital defi na a escala 
mais baixa (0-200 ohms) colocando as pontas na cablagem certifi cando-se que existe uma boa ligação. 
A resistência deverá estar entre 47,7 e 58,3 ohms. Consulte a página 91.

Se ambos os testes falharem, o DLA não está em boas condições e necessita de ser substituído. Se ambos os 
testes estiverem bons, o DLA não está em curto-circuito ou aberto, e deve estar em boas condições. É mais 
provável que a causa esteja em outro componente, ligação ou entrada.

Teste 2: Identifi que extremidades do fi o no conector. Utilizando um multímetro digital defi na a escala 
mais baixa (0-200 ohms) colocando as pontas na cablagem certifi cando-se que existe uma boa ligação. 
A resistência deverá estar entre 47,7 e 58,3 ohms. Consulte a página 91.

Continue para o Teste do Circuito do DLA.

Rode o interruptor da chave para a posição ON (LIGADO). Teste a tensão de alimentação da GCU utilizando 
um voltímetro. Consulte a página 91 (tensão da bateria +/- 1 volt) Nota: Evite Danos para o Conector. Não 
Utilize Pontas de Teste Demasiado Grandes. 

B+

10

8

13

14

1
2
6
7

1B
1A
2A
2B

Aplicação Entrada do Controlo 
de Velocidade Disponível

 Tensão de Entrada de Funcionamento:
 0-1 Volts ao Ralenti/9+ Volts a Alta Velocidade

Potência Sinal de velocidade

Saída de Velocidade da 
UCE (sinal de velocidade)

Unidade da DLA
Controlos

Dispositivo 
à massa

DLA

UCE

*

*Luz LED Verde

Luz LED Amarela
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Este motor utiliza um sistema de lubrifi cação de pressão máxima, que fornece óleo sob pressão na cambota, árvore de cames, 
superfícies do rolamento da biela e elevadores da válvula hidráulica.
A bomba de óleo gerotor de alta efi ciência mantém fl uxo do óleo e pressão do óleo a níveis altos, mesmo as velocidades baixas 
e temperaturas de funcionamento altas. Uma válvula de alívio de pressão limita a pressão máxima do sistema. Para prestar 
assistência técnica à recolha do óleo, à válvula de alívio da pressão do óleo e à bomba do óleo, tem que remover a bandeja do 
óleo.

Componentes de Lubrifi cação

D

C

A

F

E

B

G

A Oil SentryTM B Interruptor de 
Pressão do Óleo C Enchimento/

Vareta do Óleo D Tubo de 
Enchimento do Óleo E Radiador 

de Óleo
F Filtro de Óleo G Lado Posterior

RECOMENDAÇÕES SOBRE O ÓLEO
Consulte Manutenção.
INSPECCIONAR O NÍVEL DO ÓLEO
NOTA: para evitar o desgaste excessivo do motor, nunca 

utilize o motor com o nível do óleo abaixo ou acima 
do intervalo operacional da vareta do óleo.

certifi que-se de que o motor está frio. Limpe quaisquer 
resíduos das áreas do enchimento/da vareta do óleo.
1. Retire a vareta do óleo; limpe o óleo. 
2. Volte a inserir a vareta no tubo; assente a tampa no tubo, 

não rosque a tampa no tubo.
3. Retire a vareta do óleo; verifi que o nível do óleo. O nível 

deverá estar na parte superior do indicador na vareta do 
óleo.

4. Se o nível do óleo estiver baixo no indicador, adicione óleo 
até à parte superior da marca do indicador.

5. Volte a instalar e fi xe a vareta.

MUDAR ÓLEO E FILTRO
Mude o óleo quando o motor estiver quente.
1. Limpe a área à volta da tampa de enchimento/vareta do 

óleo e do bujão de drenagem. Retire o bujão de drenagem 
do óleo e a tampa de enchimento/vareta do óleo. Deixe o 
óleo drenar completamente.

2. Limpe a área à volta do fi ltro do óleo. Coloque um recipiente 
por baixo do fi ltro para recolher qualquer óleo e retire o 
fi ltro. Limpe a superfície de montagem. Instale novamente 
o bujão de drenagem. Aperte até 10 pol. lb. (13,6 N·m).

3. Coloque um fi ltro novo numa bandeja rasa com a 
extremidade aberta virada para cima. Encha com óleo 
novo até o óleo atingir o fundo das roscas. Aguarde 
2 minutos para que o material do fi ltro absorva o óleo.

4. Aplique uma camada fi na de óleo na junta de borracha no 
fi ltro novo.

5. Para uma instalação adequada, consulte as instruções 
sobre o fi ltro do óleo. 

6. Encha o cárter com óleo novo. O nível deverá estar na 
parte superior do indicador na vareta do óleo.
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7. Volte a instalar a tampa de enchimento do óleo/a vareta e 
aperte fi rmemente.

8. Ligue o motor; verifi que se existem fugas de óleo. Pare o 
motor; repare as fugas. Verifi que novamente o nível do 
óleo.

9. Elimine o óleo e o fi ltro usados de acordo com os 
regulamentos locais.

RADIADOR DO ÓLEO (se equipado)
1. Limpe as barbatanas com uma escova ou ar comprimido.
2. Retire os parafusos que fi xam o radiador do óleo, e incline 

para limpar do lado posterior.
3. Volte a instalar o radiador do óleo e aperte até 2,2 N·m 

(20 pol. lb.).
OIL SENTRY™ (se equipado)
Este interruptor foi concebido para impedir que o motor 
arranque com o nível do óleo baixo ou sem óleo. O Oil Sentry™ 
pode não parar um motor em funcionamento antes de os 
danos ocorrerem. Em algumas aplicações, este interruptor 
pode activar um sinal de aviso. Leia os manuais dos seus 
equipamentos para mais informações.
O interruptor de pressão do Oil Sentry™ está instalado na 
tampa do respiro. Em motores não equipados com o Oil 
Sentry™ o orifício de instalação está vedado com um bujão de 
tubo 1/8-27 N.P.T.F.

Instalação
1. Aplique vedante de tubo com Tefl on® (Loctite® PST® 592™ 

Vedante de Roscas ou equivalente) às roscas do 
interruptor.

2. Instale o interruptor no orifício cónico na tampa do respiro.
3. Aperte o interruptor até 4,5 N·m (40 pol. lb.).

Testar
Para testar o interruptor é necessário utilizar ar comprimido, 
um regulador da pressão, um manómetro de pressão e um 
aparelho de teste de continuidade.

Modelos ECV:
Interruptor Normalmente Fechado
1. Ligue o aparelho de teste de continuidade ao longo do 

terminal plano e da caixa metálica do interruptor. Com 
pressão 0 psi aplicada ao interruptor, o aparelho de teste 
deverá indicar continuidade (interruptor fechado).

2. Aumente gradualmente a pressão no interruptor. À medida 
que a pressão aumenta na amplitude de 2,0/5,0 psi, o 
aparelho de teste deverá indicar uma mudança para 
ausência de continuidade (interruptor aberto). 
O interruptor deverá permanecer aberto enquanto a 
pressão aumenta até um máximo de 90 psi.

3. Diminua gradualmente a pressão, na amplitude 2,0/5,0 psi. 
O aparelho de teste deverá indicar uma ma mudança para 
continuidade (interruptor fechado) até 0 psi.

4. Substitua o interruptor, se não funcionar conforme 
especifi cado.

Interruptor Normalmente Aberto
1. Ligue o aparelho de teste de continuidade ao longo do 

terminal plano e da caixa metálica do interruptor. Com 
pressão 0 psi aplicada ao interruptor, o aparelho de teste 
deverá indicar ausência de continuidade (interruptor 
aberto).

2. Aumente gradualmente a pressão no interruptor. À medida 
que a pressão aumenta na amplitude de 2,0/5,0 psi, o 
aparelho de teste deverá indicar uma mudança para 
continuidade (interruptor fechado). O interruptor deverá 
permanecer fechado enquanto a pressão aumenta até um 
máximo de 90 psi.

3. Diminua gradualmente a pressão, na amplitude 2,0/5,0 psi. 
O aparelho de teste deverá indicar uma alteração para 
ausência de continuidade (interruptor aberto) até 0 psi.

Modelos CV:
Interruptor de Pressão PSI

12 099 04 2-6
24 099 03 2-5
25 099 27 2-5
28 099 01 2-6
48 099 07 12-16
52 099 08 7-11
52 099 09 7-11
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VELAS DE IGNIÇÃO

 AVISO
O Choque Eléctrico pode causar ferimentos.
Não toque nos fi os enquanto o motor estiver a 
trabalhar.

Componentes e Pormenores da Vela de Ignição

B

A

C D

A Verifi cador de Diâmetro 
de Fios B Vela de Ignição

C Eléctrodo de Massa D Folga

NOTA: Não limpe velas de ignição numa máquina que utilize 
granalha abrasiva. Algumas lascas poderiam fi car na 
vela de ignição e entrar no motor causando desgaste 
extensivo e danos.

Frequentemente, os problemas de falha de detonação do 
motor ou de arranque são causados por uma vela de ignição 
com folga inadequada ou em mau estado.
O motor está equipado com as seguintes velas de ignição:

Folga 0,76 mm (0,03 pol.)
Dimensão Das 
Roscas

14 mm

Alcance 19,1 mm (3/4 pol.)
Dimensão Hex 15,9 mm (5/8 pol.)

Consulte Manutenção para Reparações/Assistência Técnica 
de Peças.

Assistência Técnica
Limpe o recesso da vela de ignição. Retire o bujão e 
substitua-o.
1. Verifi que a folga utilizando um apalpa-folgas. Ajuste a 

folga para 0,76 mm (0,03 pol.).
2. Coloque o bujão na cabeça do cilindro.
3. Aperte o bujão até 27 N·m (20 pés lb.).

Inspecção
Inspeccione a vela de ignição logo que tenha sido retirada da 
cabeça do cilindro. Os depósitos na ponta são uma indicação 
do estado geral dos anéis do pistão, das válvulas e do 
carburador.
Nas imagens seguintes mostram-se velas normais e 
entupidas:
Normal

Uma vela retirada de um motor a funcionar em condições 
normais terá depósitos ligeiramente castanhos ou cinzentos. 
Se o elétrodo central não estiver gasto, uma vela poderá ser 
ajustada para uma folga correta e reutilizada.
Gasta

Numa vela gasta, o elétrodo central estará arredondado e a 
folga será maior do que a folga especifi cada. Substitua 
imediatamente uma vela de ignição gasta.
Exausta Molhada

Uma vela molhada é causada pelo excesso de combustível ou 
de óleo na câmara de combustão. O excesso de combustível 
pode ser causado por um fi ltro de ar obstruído um problema 
do carburador ou por utilizar o motor com demasiado ar. 
O óleo na câmara de combustão é causado por um fi ltro de ar 
obstruído, um problema do respiro, ou anéis do êmbolo ou 
guias da válvula gastos.
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Carbono Exausto

Depósitos macios fuliginosos e pretos indicam combustão 
incompleta causada por um fi ltro de ar obstruído, carburação 
demasiado rica, ignição fraca ou má compressão.
Sobreaquecida

Os depósitos brancos de calcário indicam temperaturas de 
combustão muito altas. Geralmente, este estado é 
acompanhado de erosão excessiva da folga. Ajustes do 
carburador pobres, uma fuga na entrada de ar ou tempo de 
ignição incorrecto são causas normais para temperaturas de 
combustão altas.

BATERIA
Para arranque em todas as condições recomenda-se uma 
bateria de 12 volts com 400 Amps (cca) de arranque a frio. 
Uma bateria de capacidade inferior é, muitas vezes, sufi ciente 
se uma aplicação se iniciar apenas em temperaturas mais 
quentes. Consulte a tabela seguinte para as capacidades 
mínimas, com base em temperaturas ambiente antecipadas. 
O requisito de arranque a frio real depende do tamanho do 
motor da aplicação e das temperaturas de arranque. Os 
requisitos de arranque aumentam à medida que as 
temperaturas diminuem e a capacidade da bateria diminui. 
Consulte as instruções de funcionamento do equipamento 
para requisitos específi cos da bateria.
Recomendações do Tamanho da Bateria

Temperatura Bateria Necessária
Acima dos 0 °C (32 °F) 200 cca no mínimo

0°F a 32°F (-18°C a 0°C) 250 cca no mínimo
-5°F a 0°F (-21°C a -18°C) 300 cca no mínimo

-10°F (-23°C) ou abaixo 400 cca no mínimo
Se a carga da bateria não for sufi ciente para virar o motor, 
recarregue a bateria.

Manutenção da Bateria
Para prolongar a duração da bateria é necessário fazer uma 
manutenção regular.

Teste da Bateria
Para testar a bateria, siga as instruções do fabricante.
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SISTEMA DE CARREGAMENTO DA BATERIA
NOTA: Respeite as directrizes seguintes para evitar danos no sistema eléctrico e nos componentes:
● Certifi que-se de que a polaridade da bateria está correta. Utiliza-se um sistema de massa negativa (-).
● Desligue os cabos do regulador/retifi cador e/ou a fi cha da cablagem eléctrica, antes de efectuar soldadura eléctrica no 

equipamento alimentado pelo motor. Desligue também os outros acessórios eléctricos na massa comum com o motor.
● Evite que os cabos do estator (AC) se toquem ou façam curto-circuito durante o funcionamento do motor. Pode danifi car o estator.

Estes motores estão equipados com um sistema de carregamento regulado de 20 ou 25 amp.

Sistema de Carregamento Regulado de 20/25 Amp

B

C

E

F
A

D

A Bateria B Motor de Arranque C Fusível D Rectifi cador-Regulador

E Bloco de Conectores F Conjunto do Estator 
do Volante do Motor

Estator
O estator está montado no cárter, atrás do volante do motor. Siga os procedimentos de Desmontagem e Remontagem se for 
necessário substituir o estator.
Rectifi cador-Regulador
NOTA: Quando instalar o rectifi cador-regulador, anote as marcas do terminal e instale a(s) vela(s) em conformidade.
NOTA: Desligue todas as ligações eléctricas ligadas ao rectifi cador-regulador. É possível executar o teste com o rectifi cador-

regulador montado ou solto. Repita o procedimento de teste aplicável 2 ou 3 vezes para determinar o estado da peça.
O rectifi cador-regulador está montado no alojamento do ventilador. Para o substituir, desligue a(s) vela(s), retire os parafusos de 
montagem, o cabo de massa ou a correia de metal de ligação à massa.
O teste do rectifi cador-regulador pode fazer-se da seguinte forma, utilizando o aparelho de teste do rectifi cador-regulador 
apropriado.
Para testar reguladores-rectifi cadores de 20/25 amp:
1. Ligue o cabo de massa do aparelho de teste (com uma braçadeira de mola) ao corpo do rectifi cador-regulador.
2. Ligue o cabo vermelho a partir do aparelho de teste do terminal do meio rotulado com B+.
3. Ligue os cabos pretos a partir do aparelho de teste a ambos os terminais CA do rectifi cador-regulador.
4. Ligue o aparelho de teste à saída/alimentação CA para o aparelho de teste a utilizar. Ligue o interruptor de alimentação. A luz 

de LIGADO deve estar acesa e uma das quatro luzes de estado deve estar acesa também. Isto não representa a condição da 
peça.

5. Pressione o botão TESTE até ouvir um clique e, em seguida, solte-o. Momentaneamente, uma das luzes de estado acender-
se-á indicando o estado parcial da peça.
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Estado Conclusão
20/25 amp

A luz OK (verde) acende e permanece fi xa. Desligue o cabo preto do aparelho de teste ligado ao terminal 
CA 1 e ligue-o a outro terminal CA. Repita o teste. Se a luz OK 
(verde) acender novamente, a peça está boa e pode ser utilizada.

NOTA: Uma luz de BAIXO intermitente pode também ocorrer 
como resultado de uma ligação à massa inapropriada. 
Certifi que-se de que a localização da ligação está 
limpa e a braçadeira está fi xada.

Outras luzes acendem.

O rectifi cador-regulador tem anomalias e não deve ser 
utilizado.

Guia de Resolução de Problemas
Sistema de Carregamento de Bateria de 20/25 Amp
NOTA: Coloque sempre o ohmímetro em zero em cada 

escala antes de testar para garantir leituras precisas. 
Devem efectuar-se os testes de tensão com o motor 
a trabalhar a 3600 RPM - sem carga. A bateria tem 
que estar em bom estado e totalmente carregada.

Quando ocorrerem problemas em manter a bateria carregada 
ou se a bateria carregar a uma velocidade demasiado alta, 
geralmente, o problema encontra-se no sistema de 
carregamento ou na bateria.
Para testar se o sistema de carregamento não fornece 
corrente à bateria:
1. Insira um amperímetro no cabo B+ do retifi cador-

regulador. Com o motor a funcionar a 3600 RPM e o B+ 
(no terminal, no retifi cador-regulador) ligado à massa, 
utilizando um voltímetro CC.

 Se a tensão for 13,8 volts ou superior, coloque uma carga 
mínima de 5 Amps (ligue as luzes de 60 watts ou superior, 
ou coloque uma resistência de 2,5 ohm 100 watt nos 
terminais da bateria) na bateria, para reduzir a tensão. 
Observe o amperímetro.

Estado Conclusão
A taxa de carga aumenta 
quando a carga é aplicada.

O sistema de carregamento 
está OK e a bateria foi 
totalmente carregada.

A taxa de carga não aumenta 
quando a carga é aplicada.

Teste o estator e retifi cador-
regulador (passos 2 e 3).

2. Retire o conector do rectifi cador-regulador. Com o motor a 
trabalhar a 3600 RPM, meça a tensão CA nos cabos do 
estator utilizando um voltímetro CA.

Estado Conclusão
A tensão é 28 volts ou 
superior.

O estator está OK. 
O retifi cador-regulador está 
com falha; substitua.

A tensão é inferior a 28 volts. O estator está com falha; 
substitua. Teste mais uma 
vez o estator utilizando um 
ohmímetro (passos 3 e 4).

3. Com o motor parado, meça a resistência dos cabos do 
estator utilizando um ohmímetro.

Estado Conclusão
A resistência é 0,064/0,2 ohms. O estator está OK.
A resistência é 0 ohms. O estator está em curto-

circuito; substitua.
A resistência é ohms infi nito. O estator está aberto; 

substitua.
4. Com o motor parado, meça a resistência de cada cabo do 

estator na massa, utilizando um ohmímetro.

Estado Conclusão
Resistência é ohms infi nito 
(ausência de continuidade).

O Estator está OK (sem 
ligação eléctrica em curto-
circuito à massa).

Resistência (ou continuidade) 
medida.

Cabos do estator com a 
ligação eléctrica em curto-
circuito à massa; substitua.

Para testar o sistema de carregamento, para carregamento 
contínuo da bateria, a taxa elevada:
1. Com o motor a trabalhar a 3600 RPM, meça a tensão do 

cabo B+ para a massa, utilizando um voltímetro CC.

Estado Conclusão
A tensão é 14,7 volts ou 
inferior.

O sistema de carregamento 
está OK. a Bateria não 
consegue suportar a carga; 
envie para assistência técnica 
ou substitua.

Tensão é superior a 14,7 volts. Rectifi cador-regulador com 
falha; substitua.
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FUSÍVEIS
Este motor tem 3 fusíveis para veículos automóveis tipo 
lâmina. Os fusíveis de substituição têm de ter a mesma 
classifi cação que o fusível queimado. Utilize a tabela de 
fusíveis abaixo para determinar o fusível correcto.

Cor do Fio Classifi cação 
de Fusíveis

2 Fios Púrpura Fusível de 30-amp
1 Fio Vermelho com Risca Preta

1 Fio Vermelho com Risca Branca Fusível de 10-amp

2 Fios Vermelhos Fusível de 10-amp

Substituição do fusível
1. Desligue o motor e tire a chave.
2. Localize os porta fusíveis.
3. Retire a capa do fusível e puxe-o.
4. Inspeccione o fusível relativamente a uma ligação sólida 

ou uma ligação partida. Substitua o fusível se a ligação do 
fusível estiver partida. Se não tiver a certeza se a ligação 
do fusível está partida, substitua o fusível.

5. Instale o fusível no porta fusíveis até este assentar 
correctamente. Instale a tampa do fusível.
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NOTA: Não arranque o motor continuamente durante mais de 10 segundos. Entre cada tentativa de arranque deixe arrefecer 
durante 60 segundos. O incumprimento destas directrizes pode queimar o motor do motor de arranque.

NOTA: Se o motor desenvolver velocidade sufi ciente para desengatar o arrancador, mas não continuar a trabalhar (um arranque 
falso), é necessário que as rotações do motor parem totalmente antes de tentar ligar novamente o motor. Se o motor de 
arranque engatar enquanto o volante do motor estiver a rodar, o pinhão de arranque e a coroa dentada do volante do 
motor podem colidir e danifi car o motor de arranque.

NOTA: Se o motor de arranque não rodar o motor desligue imediatamente o motor de arranque. Não faça mais tentativas de 
arrancar o motor sem ter corrigido o problema.

NOTA: Não deixe cair nem bata na estrutura do motor de arranque. Se tal acontecer danifi cará o motor de arranque.
Os Motores nesta série utilizam arrancadores de mudança de velocidade.

Guia de resolução de problemas – difi culdades de arranque
Estado Causa Possível Conclusão

O motor de arranque não 
recebe energia.

Bateria Inspeccione a gravidade específi ca da bateria. Se estiver baixa, 
recarregue ou substitua a bateria, conforme necessário.

Ligação Eléctrica Limpe as ligações corroídas e aperte as ligações soltas.
Substitua os fi os em mau estado e com isolamento descarnado ou 
partido.

Interruptor do Motor de 
Arranque ou Solenóide

Faça a derivação do interruptor ou do solenóide com um cabo de 
ligação directa. Se o arrancador arrancar normalmente, substitua os 
componentes com falha. Retire e execute o procedimento individual 
de teste do solenóide.

O motor de arranque recebe 
energia mas roda lentamente.

Bateria Inspeccione a gravidade específi ca da bateria. Se estiver baixa, 
recarregue ou substitua a bateria, conforme necessário.

Escovas Verifi que se existe excesso de sujidade ou escovas gastas e o 
comutador. Limpe utilizando um pano grosseiro (não um pano 
abrasivo).
Substitua as escovas se estiverem excessiva ou irregularmente gastas.

Caixa de velocidades
ou

Massa do

Certifi que-se de que a embraiagem ou a caixa de velocidades está 
desengatada ou em ponto morto. Isto é particularmente importante 
em equipamento com accionamento hidrostático. A caixa de 
velocidades tem de estar exactamente em ponto morto para evitar 
resistência; o que poderia impedir o arranque do motor.
Inspeccione se existem componentes do motor gripados, tais como os 
rolamentos, a biela e o êmbolo.
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ARRANCADORES ELÉCTRICOS DO SOLENÓIDE DE 
MUDANÇA DE VELOCIDADE
Componentes do Arrancador do Solenóide de Mudança de 
Velocidade

A

B

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

IH

G
F

E

D

C

A Tubo B Anilha
C Armadura D Accionamento
E Parar F Anel de Retenção

G Colar H Tampa Terminal do 
Accionamento

I Parafuso J Pistão
K Mola L Alavanca
M Placa N Vela
O Solenóide P Estrutura e Campo
Q Suporte da Escova R Porca
S Placa Terminal do Comutador T Parafuso
U Parafuso

Quando o motor de arranque recebe corrente a armadura 
roda. À medida que a armadura roda, a engrenagem de 
cremalheira desloca-se para fora do veio de accionamento 
estriado e para dentro da malha com a coroa dentada do 
volante do motor. Quando a cremalheira alcança o extremo do 
veio de accionamento, roda volante do motor e liga o motor.
Quando o motor arranca, o volante do motor roda mais 
rapidamente do que a armadura do motor de arranque e a 
engrenagem de cremalheira. Este desloca a engrenagem de 
cremalheira para fora da malha com a coroa dentada para a 
posição de retraída. Quando a energia é retirada ao arrancador, 
a armadura para de rodar e a engrenagem de cremalheira é 
mantida na posição de retraída pela mola anti desvio.

Desmontagem do Motor de Arranque
NOTA: Não reutilize o retentor antigo.
NOTA:  Não mergulhe a armadura ou utilize solvente quando 

limpar. Limpe utilizando um pano macio ou use ar 
comprimido.

1. Retire a porca e desligue o suporte/cabo da escova 
positivo (+) do terminal do solenóide.

2. Remova os parafusos que fi xam o solenóide ao motor de 
arranque.

3. Retire o anel de retenção do veio da armadura utilizando 
um alicate do anel de retenção ou uma ferramenta de 
remoção do anel de encaixe, conforme descrito nos 
Passos 4 e 5. Não reutilize o retentor antigo.

4. Retire os parafusos de impulsos (maiores).
5. Retire o conjunto da placa terminal do comutador, que 

contém o suporte da escova, as escovas, as molas e as 
tampas de bloqueio. Retire a anilha de impulso do interior 
da extremidade do comutador.

6. Retire a estrutura da armadura e a tampa terminal do 
accionamento.

7. Retire o passa-fi os de borracha e a placa de reforço da 
tampa terminal.

8. Retire a alavanca de accionamento e puxe a armadura 
para fora da tampa terminal do accionamento.

9. Retire a anilha de impulso do veio da armadura.
10. Empurre o colar batente para baixo, para colocar à vista o 

anel de retenção.
11. Retire o retentor do veio da armadura. Guarde o anel 

batente.
12. Retire o conjunto da engrenagem de cremalheira da 

armadura.
13. Limpe as peças conforme necessário.

Inspecção
Verifi que a engrenagem de cremalheira e inspeccione as 
seguintes áreas:
● Dentes da cremalheira relativamente a desgaste ou dano.
● Superfície entre a cremalheira e o mecanismo da 

embraiagem relativamente a incisões, ou irregularidades 
que possam causar dano no vedante.

● Verifi que a embraiagem do accionamento segurando o 
alojamento da embraiagem e rodando a cremalheira. 
A cremalheira deverá rodar apenas em 1 direcção.

Escovas e Molas
Pormenor

A

A Comprimento Limite de Desgaste
Inspeccione ambas as molas e escovas relativamente a 
desgaste, fadiga ou dano. Meça o comprimento de cada 
escova. O comprimento mínimo para cada escova é 7,6 mm 
(0,300 pol.). Substitua as escovas se tiverem desgaste abaixo 
do tamanho ou se o seu estado for duvidoso.
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Armadura
Componentes de Detalhes

A

B

A D.E. do comutador B Isolamento de Mica

D
E

C

C Verifi cação de 
Isolamento D Bobina da Armadura

E Verifi cação de 
Continuidade

1. Limpe e inspeccione o comutador (superfície exterior). 
O isolamento de mica tem que ser inferior às barras do 
comutador (corte inferior) para garantir o funcionamento 
correcto do comutador. 

2. Utilize um ohmímetro defi nido para a escala Rx1. Toque 
as pontas entre 2 segmentos diferentes do comutador e 
verifi que se existe continuidade. Teste todos os 
segmentos. Tem de existir continuidade entre todos, se 
não, a armadura não está em bom estado.

3. Verifi que a continuidade entre os segmentos da bobina da 
armadura e os segmentos do comutador. Não deverá 
haver continuidade. Se existir continuidade entre qualquer 
dos 2, é porque a armadura está com defeito.

4. Verifi que se existe curto-circuito nos enrolamentos/no 
isolamento da armadura.

Forquilha de Mudança
Verifi que se a forquilha de mudança está completa e se a 
articulação e as áreas de contacto não estão excessivamente 
gastas, fendidas ou partidas.

Substituição da Escova
A assistência técnica às 4 escovas e às molas faz-se como um 
conjunto. Utilize um novo kit de escova e mola Kohler, se for 
necessária substituição.
1. Execute os passos 1-5 em Desmontagem do Motor de 

Arranque.
2. Retire os parafusos que fi xam o conjunto do suporte da 

escova na tampa terminal (placa). Anote a orientação para 
remontar posteriormente. Elimine o conjunto do suporte 
da escova antigo.

3. Limpe as peças do componente conforme necessário.
 As escovas e as molas novas fornecem-se montadas 

previamente num suporte de escova com uma manga de 
protecção que também servirá como ferramenta de 
instalação.

4. Execute a sequência dos passos 10-13 em “Remontagem 
do Motor de Arranque”. Se o motor de arranque tiver 
desmontado, a instalação tem de ser efectuada após se 
ter instalado a armadura, a alavanca de accionamento e a 
estrutura.

Remontagem do Motor de Arranque
NOTA: Utilize sempre um retentor novo. Não reutilize 

retentores usados que tenham sido removidos.
NOTA: Correctamente instalada, a secção de articulação 

central da alavanca do accionamento tem que estar 
nivelada ou abaixo da superfície maquinada do 
alojamento.

1. Aplique lubrifi cante para accionamentos estrias do veio da 
armadura. Instale a engrenagem de cremalheira no veio 
da armadura.

2. Instale e monte o conjunto do colar batente/retentor.
 a. Instale o colar batente no veio da armadura com o 

contra orifício (recesso) virado para cima.
 b. Instale um anel de retenção novo na ranhura maior 

(traseira) do veio da armadura. Aperte com um alicate 
para comprimi-lo na ranhura.

 c. Faça deslizar o colar batente para cima e bloqueie-o 
no lugar, de forma que o recesso envolva o retentor na 
ranhura. Se necessário, rode a cremalheira para fora 
nas estrias da armadura contra o retentor para ajudar 
a assentar o colar em volta do retentor.

3. Instale a anilha de impulso de compensação (paragem) 
no desvio mais pequeno das superfícies da anilha/do 
contentor.

4. Aplique uma pequena quantidade de óleo no rolamento 
na tampa do accionamento e instale a armadura na 
engrenagem de cremalheira.

5. Lubrifi que a extremidade em forquilha e a articulação 
central na alavanca de accionamento com lubrifi cante 
para accionamentos. Posicione a extremidade da forquilha 
no espaço entre a anilha cativa e a parte de trás da 
cremalheira.

6. Faça deslizar a armadura para a tampa terminal do 
accionamento e, ao mesmo tempo, assente a alavanca do 
accionamento no alojamento.

7. Instale o passa-fi os de borracha, no recesso 
correspondente da tampa terminal do accionamento. 
Os recessos moldados no passa-fi os têm que estar fora, 
combinados e alinhados com os da tampa terminal.

8. Instale a estrutura com o mesmo entalhe para a frente, na 
armadura e a tampa terminal do accionamento. Alinhe o 
nó com a secção correspondente no passa-fi os de 
borracha. Instale o tubo de drenagem no corte traseiro, se 
o tiver retirado anteriormente.

9. Instale a anilha plana na extremidade do comutador no 
veio da armadura.

10. Montar novamente o motor de arranque quando substituir 
o conjunto das escovas/suporte da escova:

 a. Segure o conjunto do motor de arranque na vertical no 
alojamento da extremidade e posicione 
cuidadosamente o conjunto da escova e do suporte 
com o tubo protector fornecido, contra a extremidade 
do comutador/da armadura. Os orifícios do parafuso 
de montagem nos grampos metálicos têm que estar 
para cima/fora. Faça deslizar o conjunto da escova 
para baixo em volta do comutador e instale o passa-
fi os do cabo da escova positivo (+) no corte da 
estrutura. Guarde o tubo protector que poderá utilizar 
para prestar assistência técnica posteriormente.
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 Montar novamente o motor de arranque quando não substituir o conjunto das escovas/suporte da escova:
 a. Desprenda cuidadosamente as tampas de retenção de cada um dos conjuntos da escova. Não afrouxe as molas.
 b. Posicione as escovas de novo nas ranhuras de forma que alinhem com o D.I do conjunto do suporte da escova. Insira a 

ferramenta de instalação (com a extensão), ou utilize o tubo descrito acima de uma instalação da escova anterior, através 
do conjunto do suporte da escova, de forma que os orifícios nos grampos de montagem metálicos fi quem para cima/fora.

 c. Instale as molas da escova e encaixe as tampas de retenção.
 d. Segure o conjunto do motor de arranque na vertical na extremidade do alojamento, e coloque cuidadosamente a 

ferramenta (com a extensão) e o conjunto do suporte da escova original montado na extremidade do veio da armadura. 
Faça deslizar o conjunto da escova para baixo em volta do comutador, instale o passa-fi os do cabo da escova positivo (+) 
no corte da estrutura.

11. Instale a tampa terminal na armadura e na estrutura, alinhando o canelado da tampa terminal com a ranhura correspondente 
no passa-fi os do cabo da escova positivo (+).

12. Instale os parafusos de impulso e os parafusos de montagem do suporte da escova. Aperte os parafusos até 5,6-9,0 N·m 
(49-79 pol. lb.) os parafusos de montagem do suporte da escova até 2,5-3,3 N·m (22-29 pol. lb.).

13. Pendure o êmbolo atrás da extremidade superior da alavanca do accionamento e instale a mola no solenóide. Insira os 
parafusos de montagem através dos orifícios na tampa terminal do accionamento. Utilize-os para manter a junta do solenóide 
no lugar e depois monte o solenóide. Aperte os parafusos até 4,0-6,0 N·m (35-53 pol. lb.).

14. Ligue o suporte/cabo da escova positivo (+) ao solenóide e fi xe com a porca. Aperte a porca até 8-11 N·m (71-97 pol. lb.). Não 
aperte demasiado.

Testes de Solenóide
NOTA: NÃO DEIXE os cabos de teste de 12 volt ligados ao solenóide durante mais do que o tempo necessário para efectuar 

cada um dos testes individuais. Poderão ocorrer danos internos no solenóide.
Desligue todos os cabos do solenóide, incluindo o cabo de escova positivo ligado ao terminal de bornes inferior. Retire o 
equipamento de montagem e separe o solenóide do motor de arranque para testar.
Para testar a bobina de tracção/êmbolo do solenóide:
Actuação
1. Utilize uma corrente eléctrica de 12 volt e 2 cabos de teste.
2. Ligue 1 cabo ao terminal de S/start plano no solenóide. Ligue momentaneamente o outro cabo ao terminal de poste grande 

inferior.
 Quando a ligação estiver feita o solenóide deverá ter corrente (um estalido) e o êmbolo retrairá. Repita o teste várias vezes.
Continuidade
1. Utilize um ohmímetro defi nido para a escala sonora ou a escala Rx2K e ligue os 2 cabos do ohmímetro aos 2 terminais de 

poste inferiores.
2. Realize teste de actuação do êmbolo/bobina de tracção do solenóide e verifi que se existe continuidade. O ohmímetro deve 

indicar continuidade. Repita o teste várias vezes.
Para testar a bobina de retenção do solenóide:
Função
1. Ligue o cabo de teste de 12 volt ao terminal S/start plano no solenóide e o outro cabo ao corpo ou a outra superfície de 

montagem no solenóide.
2. Empurre manualmente o êmbolo PARA DENTRO e verifi que se a bobina de retenção mantém o êmbolo retraído. Não deixe 

que os cabos de teste permaneçam ligados ao solenóide durante muito tempo. 
Continuidade
1. Utilize um ohmímetro defi nido para a escala sonora ou a escala Rx2K e ligue os 2 cabos do ohmímetro aos 2 terminais de 

poste inferiores. 
2. Realize o teste de função da bobina de retenção do solenóide anterior e verifi que se existe continuidade. O multímetro deve 

indicar continuidade. Repita o teste várias vezes.

Estado Conclusão
O solenóide não activa. Substituir solenóide.

Não é indicada actividade.

O êmbolo não fi ca retraído.



 ADVERTÊNCIA

Antes de trabalhar no motor ou no equipamento, desactive o 
motor conforme se segue: 1) Desligue o(s) cabo(s) da vela de 
ignição. 2) Desligue o cabo negativo (–) da bateria da bateria.

Os Arranques acidentais podem causar ferimentos 
graves ou morte.
Antes de qualquer tarefa desligue e ligue à terra 
o(s) cabo(s) da vela de ignição.

Componentes Externos do Motor 

S

R

L

M

N

O

D

F

C

A

B

E

Q

H

I

J

J
G

K

P

A Filtro de ar
Reforçado B Tampa do Filtro de Ar 

Simples C Elemento de Papel D Base do Filtro de Ar 
Simples

E Filtro de Óleo F Radiador de Óleo G O-ring H Enchimento/Vareta do 
Óleo

I Tubo de Enchimento do 
Óleo J Bujão de Drenagem do 

Óleo K Conector da Cablagem
da GCU L DLA

M Ligação e Mola N Suporte do DLA O Suporte da GCU P Módulo da GCU

Q Painel de Controlo
de Montagem Superior R Cabo da Vela de 

Ignição S Filtro de Ar
Simples
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Limpe todas as peças cuidadosamente à medida que o motor 
é desmontado. Só é possível inspeccionar e medir com 
precisão o desgaste ou dano em peças que estejam limpas. 
Existem à venda muitos produtos de limpeza que removerão 
rapidamente gordura, óleo e fuligem de peças do motor. 
Quando esse produto de limpeza é utilizado, siga as instruções 
e precauções de segurança do fabricante cuidadosamente.
Antes de montar novamente o motor e colocá-lo em 
funcionamento, certifi que-se de que eliminou todos 
os resíduos do produto de limpeza. Mesmo pequenas 
quantidades deste produto de limpeza podem rapidamente 
eliminar as propriedades de lubrifi cação do óleo de motor.

Desligar os Cabos da Vela de Ignição
NOTA: Puxe apenas a protecção para evitar danifi car o cabo 

da vela de ignição.
Desligue os cabos das velas de ignição.

Drenar o Óleo do Cárter e Retirar o Filtro do Óleo
NOTA:  Alguns modelos estão equipados com uma válvula de 

drenagem do óleo.
1. Retire a tampa de enchimento/vareta do óleo e 1 bujão de 

drenagem do óleo.
2. Dê tempo sufi ciente para que o óleo seja drenado do 

cárter e do fi ltro do óleo.
3. Retire o parafuso de montagem e desligue o tubo de 

enchimento do óleo.
4. Remova e elimine o fi ltro do óleo.

Retirar o Radiador do Óleo
1. Utilize uma chave Allen de 8 mm para retirar o bocal 

roscado do fi ltro do óleo.
2. Separe o adaptador do fi ltro da bandeja do óleo, deixando 

as linhas de óleo ligadas. Retire os parafusos que fi xam o 
radiador do óleo ao alojamento do radiador e, em seguida, 
retire o radiador, as linhas e o adaptador do fi ltro enquanto 
conjunto.

Retirar o Silenciador
Retire do motor o sistema de exaustão e o equipamento fi xo. 
Em motores equipados com uma camisa da porta, retire-a 
imediatamente.

Retirar o Regulador Electrónico (ECV IEC) (se equipado)
NOTA: Pode ser necessário retirar a protecção do fi ltro de 

resíduos para retirar o suporte da GCU.
NOTA: Se não substituir a GCU ou o DLA, retire o suporte da 

GCU com a GCU e o DLA ligado.
1. Remova os parafusos que fi xam a GCU ao suporte da 

GCU.
2. Puxe a GCU do suporte e retire o conector da GCU. 

Encaminhe o conector de volta através do suporte.
3. Desligue o grampo de ligação da extremidade externa do 

DLA; retire a mola e a ligação.
4. Retire o conector do DLA.
5. Remova os parafusos que fi xam o DLA ao suporte.
6. Remova os parafusos que fi xam o suporte do DLA ao 

suporte da GCU.
7. Remova os parafusos que fi xam a GCU ao suporte do 

fi ltro de ar.

Retirar o Conjunto do Filtro de Ar
Filtro de Ar Reforçado 
1. Retire as porcas que fi xam o fi ltro de ar aos pernos de 

montagem.
2. Retire os parafusos que fi xam o conjunto do fi ltro de ar ao 

suporte do fi ltro de ar e retire o conjunto do fi ltro de ar.
Filtro de Ar Simples (Opcional)
1. Solte o botão de retenção da tampa e retire-a. 
2. Retire a porca de orelhas da tampa do elemento.
3. Retire a tampa do elemento, o elemento e o pré-fi ltro. 
4. Remova as porcas que fi xam a base. É necessário retirar 

os parafusos adicionais do suporte de apoio inferior do 
fi ltro de ar.

5. Remova a base.

Componentes do Painel de Controlo (Regulador Mecânico)

E

A

C

B

D

A Painel de Controlo
de Montagem Superior B Veio de Controlo da 

Borboleta

C Alavanca Reguladora D Mola da Alavanca do 
Regulador

E Suporte do Controlo da 
Borboleta Inferior

Retirar o Painel de Controlo da Montagem Superior
1. Retire a porca do veio de controlo da borboleta na parte 

superior do veio da borboleta e retire a alavanca de 
controlo da borboleta e a mola. 

2. Retire os parafusos que fi xam o painel de controlo e retire 
o painel do alojamento do ventilador.

3. Retire o suporte inferior de controlo da borboleta da 
cabeça do motor.

Retirar o Painel de Controlo da Montagem Inferior 
(se equipado)
1. Retire a mola da alavanca do regulador.
2. Retire os parafusos que fi xam o painel da borboleta 

e retire o painel das cabeças do cilindro.
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Controlo do Regulador Externo (ECV IEC)

D

A
B

C B

I

F

F

D

E C

A G H

A Suporte de Controlo 
da Velocidade B Grampo do Cabo C Parafuso D Alavanca do Actuador 

da Borboleta (inferior)

E Anilha Elástica F Alavanca de Controlo 
da Borboleta (superior) G Anilha Plana H Porca

I Mola de Retorno

Retirar os Controlos do Regulador Externo (Regulador Mecânico)
1. Desligue a mola do regulador fi xa à alavanca do regulador. Anote a localização do orifício para a remontagem.
2. Desligue a mola de ligação da borboleta. Desligue o mancal de ligação da borboleta e a ligação da alavanca do regulador.
3. Desaperte a porca e remova alavanca do regulador do veio transversal do regulador.
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Bomba do Combustível
Retirar a Bomba de Elevação do Combustível e o Módulo da Bomba de Combustível

A B

H

J

F
C

E

G

D

A Bomba de Impulso B Mangueira de 
Admissão C Saída para o Módulo da 

Bomba de Combustível D Mangueira de Impulsos

E Conector Eléctrico F Módulo da Bomba 
de Combustível G Defl ector do Módulo da 

Bomba de Combustível H Conector da Linha de 
Combustível de Alta Pressão

I Grampo Oetiker J Porta de Purgar/
Bujão de Ventilação

Retirar o Módulo da Bomba de Combustível (ECV IEC)
1. Remova os parafusos que fi xam o módulo da bomba 

de combustível.
2. Eleve a patilha de bloqueio cinzenta e aperte para desligar 

o conector eléctrico.
3. Desligue a mangueira de ventilação a partir da parte 

superior do módulo da bomba de combustível.
4. Envolva completamente um pano de ofi cina à volta 

do conector da linha de combustível de alta pressão.
5. Pressione o(s) botão(ões) de libertação e puxe lentamente 

o conector para longe do módulo da bomba de combustível 
deixando que o pano de ofi cina absorva qualquer 
combustível residual na linha de combustível de alta 
pressão. Qualquer derramamento de combustível deve ser 
completamente limpo de imediato.

I

Retirar a Bomba de Elevação do Combustível
1. Desligue as linhas de combustível na entrada e na saída 

da bomba de elevação.
2. Desligue a mangueira de impulso (vácuo) da bomba de 

elevação do combustível a partir do cárter.
3. Retire os parafusos que fi xam a bomba de elevação do 

combustível ao suporte.
Bombas de Estilo de Impulso (CV)
1. Desligue a linha de combustível no fi ltro de combustível 

em linha no tanque para impulsionar a linha da bomba.
2. Desligue a linha de impulso (vácuo) a partir do cárter.
3. Retire os parafusos que fi xam a bomba de combustível ao 

suporte do alojamento do ventilador.
4. Anote ou assinale a orientação da bomba de combustível 

e, em seguida, retire a bomba de combustível com as 
linhas ligadas.

 ADVERTÊNCIA A gasolina é extremamente infl amável e os vapores podem 
explodir se forem infl amados. Guarde a gasolina apenas 
em contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e 
desocupados, longe de faíscas ou de chamas. O combustível 
derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com peças 
quentes ou faíscas da ignição. Nunca utilize gasolina como 
agente de limpeza.

O Combustível Explosivo pode causar incêndios e 
queimaduras graves.
Não encha o depósito de combustível enquanto o 
motor estiver quente ou a trabalhar.
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6. Retire a linha de combustível de entrada da bomba 
de combustível, mantendo-a ligada ao módulo da bomba 
de combustível.

 Não corte o grampo Oetiker, a não ser que a linha 
de combustível ou o módulo da bomba de combustível 
forem substituídos.

7. Retire os parafusos que fi xam o defl ector do módulo 
da bomba de combustível em que a bomba foi montada.

Componentes do Corpo da Borboleta (ECV IEC)

E

B

F

A

DC

A

B

D

E

F

A Suporte do Filtro de Ar  
Reforçado B Corpo da Borboleta

C
Sensor de 

Temperatura do Ar 
de Admissão (TAA)

D Tubo Respirador

E Sensor de Posição 
da Borboleta (SPB) F Mangueira 

de Ventilação

Remover o Corpo da Borboleta (ECV IEC)
1. Nos motores anteriores com temperatura do ar de 

admissão em separado (TAA) e sensores PAC, desligue 
o sensor TAA do corpo da borboleta.

2. Desligue o tubo do respiro do corpo da borboleta.
3. Desligue o conector do sensor de posição da borboleta.
4. Desligue a mangueira de ventilação do corpo da 

borboleta.
5. Se equipado, retire parafusos que fi xam o suporte do fi ltro 

de ar reforçado, retire o suporte e deslize o corpo da 
borboleta para fora do colector de admissão.

Motor de Arranque e Componentes da UCE (ECV IEC)

B
A

C

A Unidade de Controlo 
Electrónica (UCE) B Suporte UCE

C Motor de Arranque

Remover a UCE (ECV IEC)
1. Remova os parafusos que fi xam a UCE ao suporte.
2. Desligue os conectores Preto e Cinzento da UCE.

Retirar o Suporte da Unidade Controlo Electrónico e o 
Motor de Arranque Eléctrico
1. Desligue os cabos do motor de arranque.
2. Retire os parafusos.
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Componentes Externos do Motor 

A

B

C

J

F
G H

I

E

D

A

A Protector da Rede 
de Resíduos B Rede de Resíduos C Defl ector Exterior D Rectifi cador-Regulador

E Defl ector Interior F Oil Sentry™ G Sensor de Temperatura 
do Óleo H Tampa do Respiro

I Junta da Tampa 
do Respiro J Separador do Óleo 

Retirar o Separador do Óleo e o Equipamento
Retire os parafusos que fi xam o conjunto do separador do óleo, 
puxando o conjunto para fora e para longe da tampa da válvula.

Retirar a Protecção do Filtro de Resíduos
Retire os parafusos e espaçadores que fi xam a protecção do 
fi ltro de resíduos e retire a protecção do fi ltro de resíduos.

Retirar a Rede de Resíduos
NOTA: A ventoinha fi cará solta, mas só pode retirar-se após 

se ter removido o alojamento do ventilador.
1. Retire os parafusos sextavados que fi xam o fi ltro metálico 

e retire o fi ltro.
2. Retire espaçadores metálicos, prestando atenção à curvatura 

das anilhas elásticas entre os espaçadores e a ventoinha.
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3. Se existir uma rede de resíduos de plástico ligado 
à ventoinha, retire os parafusos que fi xam a rede 
de resíduos. Retirar irá expor os parafusos de fi xação 
da ventoinha ao volante do motor.

Retirar os Defl ectores Exteriores e o Alojamento 
do Ventilador
NOTA: Alguns motores podem ter 2 fusíveis montados num 

suporte acima da UEC, e um terceiro fusível em linha 
no rectifi cador-regulador.

1. Desligue a fi cha do rectifi cador-regulador.
2. Retire o parafuso do cabo/correia de massa prateado ou 

verde do regulador-retifi cador fi xado no cárter. Não é 
necessário desencaixar o rectifi cador-regulador do 
alojamento do ventilador.

3. Desligue os 3 conectores do fusível no defl ector exterior e 
deixe-os pendurados.

4. Remova os parafusos que fi xam os defl ectores exteriores. 
Anote a localização de qualquer correia de elevação e a 
posição dos parafusos curtos para remontagem. A bobina 
e quaisquer mangueiras podem permanecer ligadas ao 
defl ector após terem sido desencaixadas ou desligadas.

5. Retire os defl ectores exteriores.
6. Retire os restantes parafusos que fi xam o alojamento do 

ventilador. Retire o alojamento do ventilador.

Retirar o Oil Sentry™

NOTA: Isto é opcional. Não é necessário retirar o Oil Sentry™ 
para retirar a tampa do respiro.

1. Desligue o cabo do interruptor do Oil Sentry™.
2. Retire o interruptor Oil Sentry™ da tampa do respiro.

Retirar o Sensor de Temperatura do Óleo (ECV IEC)
NOTA: A não ser que sensor de temperatura do óleo esteja 

danifi cado ou com anomalias, não é necessário 
desmontar a tampa do respiro.

1. Desligue o cabo do sensor de temperatura do óleo.
2. Retire o sensor de temperatura do óleo da tampa do respiro.
3. Retire a mangueira do respiro da tampa do respiro.

Retirar os Defl ectores Interiores e a Tampa do Respiro
NOTA: Não é necessário retirar o sensor da temperatura do 

óleo para retirar a tampa do respiro ou os defl ectores 
interiores.

1. Retire os parafusos que fi xam os defl ectores interiores ao 
cárter.

2. Retire os defl ectores interiores (valley).
3. Desligue e retire o sensor da temperatura do óleo.
4. Retire os parafusos restantes da tampa do respiro.
5. Bata sob a extremidade saliente da tampa do respiro com 

uma chave de parafusos para partir o vedante da junta. 
Não bata nas superfícies do vedante pois poderá causar 
danos que resultarão em fugas.

6. Retire a tampa do respiro e a junta.
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Retirar o Sensor de Posição da Cambota
1. Retire os parafusos que fi xam o suporte do sensor de 

posição da cambota.
2. Desligue o conector eléctrico do sensor de posição da 

cambota.

Retire o Sensor de Pressão Absoluta do Colector (PAC) 
ou Temperatura/Fixador do Sensor de Pressão Absoluta 
do Colector (TPAC) (ECV IEC)
1. Com uma chave de parafusos, deslize a patilha de 

bloqueio no conector eléctrico.
2. Desligue o conector.
3. Retire os parafusos e puxe o sensor PAC ou TPAC para 

fora do colector de admissão.

Retirar os Injectores de Combustível
1. Desligue o conector eléctrico.

Componentes do Colector de Admissão (ECV IEC)

F

E

C

H

C

B

D

D
A

G

A Sensor PAC ou TPAC B Tubo de combustível C Injector de Combustível D Grampo de Retenção 
de Metal

E Colector de Admissão F Grampo da Cablagem G
Sensor de Posição da 
Cambota (Design mais 
Recente do Suporte)

H
Sensor de Posição da 
Cambota (Design mais 

Antigo do Suporte)

2. Retire os parafusos e puxe o injector para fora do colector 
de admissão para cada injector.

3. Após retirado, puxe o clipe de retenção metálico que liga 
o injector de combustível à tampa do injector de combustível. 
Pode existir ainda algum combustível na linha. Qualquer 
derramamento de combustível deve ser limpo de imediato.

Retirar o Colector de Admissão
1. Retire o parafuso que fi xa o terminal do anel que é parte 

da cablagem eléctrica.
2. Retire os parafusos que fi xam o colector de admissão às 

cabeças do cilindro. Anote quais os parafusos que fi xam 
o grampo da cablagem. 

3. Liberte a cablagem do grampo utilizando uma chave 
de parafusos.

4. Retire o colector de admissão e as juntas do colector de 
admissão.

5. Deixe a cablagem ligada ao colector.
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Retirar as Velas de Ignição
Retire a vela de ignição de cada cabeça do cilindro.

Componentes da Cabeça do Cilindro

A

B

C
D

E

F

H

I
J

K

Q

L

G

M

O

N

P

A Tampa da Válvula B Junta da Tampa da 
Válvula C Parafuso de Flange 

Hexagonal D Pivô do Braço 
Oscilante

E Braço Oscilante F Tirante G Elevador Hidráulico H Tampa da Válvula

I Retentor da Válvula J Mola da Válvula K Vedante da Válvula L Retentor da Mola da 
Válvula

M Cabeça do Cilindro N Junta da Cabeça do 
Cilindro O Válvula P Cavilha

Q Vela de Ignição

Retirar as Tampas da Válvula (ECV IEC)
1. Retire os quatro parafusos que fi xam cada tampa da 

válvula. Anote as diferenças da tampa da válvula para a 
localização adequada na remontagem. Assegure-se de 
que quaisquer suportes retirados são montados na 
mesma localização.

2. As tampas devem levantar-se sem bater.
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Desmontar as Cabeças do Cilindro
NOTA: Estes motores utilizam vedantes da haste da válvula 

nas válvulas de admissão válvulas de escape. Utilize 
um vedante novo de cada vez que retirar a válvula ou 
se o vedante estiver deteriorado ou danifi cado de 
qualquer forma. Nunca reutilize um vedante velho.

1. Retire os parafusos, as articulações do braço oscilante 
e os braços oscilantes da cabeça do cilindro.

2. Comprima as molas da válvula utilizando um compressor 
da mola da válvula.

3. Assim que a mola da válvula for comprimida, retire os 
fi xadores da mola da válvula e retire os itens seguintes.

 ● Retentores da mola da válvula
 ● Molas da válvula
 ● Tampas da mola da válvula
 ● Válvula de admissão e escape (assinalar posição)
 ● Haste e vedantes da válvula (admissão e escape)

4. Repita o procedimento acima para a outra cabeça 
do cilindro. Não interligue peças de uma cabeça 
de cilindro para outra.

Retirar as Cabeças do Cilindro e os Elevadores Hidráulicos
NOTA:  Fixam-se as cabeças do cilindro utilizando parafusos 

ou porcas e anilhas nos bornes. Não interligue nem 
misture componentes.

1. Retire os parafusos ou as porcas e as anilhas que fi xam 
cada cabeça do cilindro. Elimine os parafusos ou as porcas 
e as anilhas após serem retirados. Não reutilize. Os bornes 
(se presentes) devem apenas retirar-se se estiverem 
danifi cados ou se for necessário o reposicionamento do 
cilindro. Após retirados, devem substituir-se.

2. Assinale a localização dos tirantes, como de admissão 
ou escape e o cilindro n.º 1 ou 2. Os tirantes devem ser 
sempre reinstalados nas mesmas posições.

3. Retire cuidadosamente as bielas, as cabeças do cilindro 
e as juntas da cabeça.

4. Retire os elevadores dos orifícios do elevador. Utilize uma 
ferramenta de elevação hidráulica. Não utilize um íman para 
retirar os elevadores. Assinale a Localização dos elevadores, 
como de admissão ou escape e o cilindro n.º 1 ou 2. Os 
elevadores hidráulicos devem ser sempre reinstalados nas 
mesmas posições.

Inspecção
Verifi que a base dos elevadores hidráulicos relativamente 
a desgaste ou dano. Se for necessário substituir os 
elevadores, aplique uma camada abundante de lubrifi cante 
Kohler (consulte Ferramentas e Ajudas) na base de cada 
elevador antes de instalá-lo.
Purgar os Elevadores
Para prevenir uma eventual biela dobrada ou um braço 
oscilante partido, é importante purgar qualquer excesso 
de óleo dos elevadores antes de instalá-los.
1. Corte um pedaço de 50-75 mm (2-3 pol.) da extremidade 

de um tirante antigo e mandrile-o numa prensa de brocar.
2. Estenda um pano ou um farrapo de ofi cina sobre a mesa 

da prensa de brocar e coloque o elevador com a 
extremidade aberta virada para cima, sobre a toalha.

3. Baixe o tirante mandrilado até que entre em contacto com 
o êmbolo no elevador. Lentamente bombeie o êmbolo 2 
ou 3 vezes para forçar o óleo a sair do orifício de 
alimentação no lado do elevador.
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Inspecção e Assistência Técnica
Detalhes da Válvula

VÁLVULA 
DE ESCAPE

VÁLVULA 
DE ADMISSÃO

INSERÇÃO 
DE ESCAPE

INSERÇÃO 
DE ADMISSÃO

H H

G G

E EF FA

A

C

D

D

B

B

Dimensão Admissão Escape
A Ângulo da Sede 89° 89°
B D.E da Inserção 36,987/37,013 mm (1,4562/1,4572 pol.) 32,987/33,013 mm (1,2987/1,2997 pol.)
C Profundidade da Guia 4 mm (0,1575 pol.) 6,5 mm (0,2559 pol.)
D D.I. da Guia 7,038/7,058 mm (0,2771/0,2779 pol.) 7,038/7,058 mm (0,2771/0,2779 pol.)

E Diâmetro da Cabeça da 
Válvula 33,37/33,63 mm (1,3138/1,3240 pol.) 29,37/29,63 mm (1,1563/1,1665 pol.)

F Ângulo da Superfície da 
Válvula 45° 45°

G Margem da Válvula (Mín.) 1,5 mm (0,0591 pol.) 1,5 mm (0,0591 pol.)

H Diâmetro da Haste da 
Válvula 6,982/7,000 mm (0,2749/0,2756 pol.) 6,970/6,988 mm (0,2744/0,2751 pol.)

Após limpar, verifi que a planeidade da cabeça do cilindro e a 
superfície superior correspondente do cárter, utilizando uma 
placa de superfície ou pedaço de vidro e um apalpa-folgas 
conforme mostrado. A planeidade máxima permitida é 0,076 
mm (0,003 pol.).
Inspeccione cuidadosamente as peças do mecanismo 
válvula. Inspeccione molas da válvula e hardware relacionado 
para verifi car se existe desgaste excessivo ou distorção. 
Verifi que as válvulas e a área da sede da válvula ou inserções 
relativamente a sinais de picos de corrosão profundos, fendas 
ou distorção. Verifi que a folga das hastes da válvula nas guias. 
Consulte os detalhes e especifi cações da válvula.

Um arranque difícil ou a perda de potência acompanhado de 
consumo de combustível elevado podem ser sinais de válvulas 
com defeito. Apesar de estes sintomas poderem ser também 
atribuídos a anéis gastos, primeiro remova e inspeccione 
as válvulas. Depois da remoção, limpe as cabeças das 
válvulas, superfícies e hastes, com uma escova de arame 
forte. Em seguida, inspeccione cuidadosamente cada válvula 
relativamente a defeitos, como cabeça empenada, corrosão 
excessiva ou extremidade da haste gasta. Substitua as 
válvulas que estiverem em mau estado.
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Guias da Válvula
Se o desgaste de uma guia da válvula ultrapassar as 
especifi cações não guiará a válvula em linha recta. Isto pode 
resultar em superfícies ou sedes das válvulas queimadas, 
perda de compressão e excesso de consumo de óleo.
Para verifi car a folga da guia da válvula até à haste, limpe 
cuidadosamente a guia da válvula e, utilizando a calibre de 
esfera fendido, meça o diâmetro interno da guia. Depois, 
utilizando um micrómetro interno, meça o diâmetro da haste da 
válvula em vários pontos da haste onde se desloca na guia da 
válvula. Utilize o diâmetro da haste maior para calcular a folga 
subtraindo o diâmetro da haste do diâmetro da guia. Se a folga 
de admissão exceder 0,038/0,076 mm (0,0015/0,0030 pol.) ou 
a folga de escape exceder 0,050/0,088 mm (0,0020/0,0035 
pol.), determine se a haste ou guia da válvula é responsável 
pela folga excessiva.
O desgaste máximo (D.I.) na guia da válvula de admissão 
é 7,134 mm (0,2809 pol.), enquanto 7,159 mm (0,2819 pol.) 
é o máximo permitido na guia do escape. As guias não são 
removíveis mas podem ser mandriladas para um tamanho 
acima 0,25 mm (0,010 pol.). Podem utilizar-se válvulas com 
haste de 0,25 mm sobredimensionadas.
Se as guias estiverem dentro dos limites mas as hastes da 
válvula estiverem gastas para além dos limites, instale novas 
válvulas.
Inserções da Sede da Válvula
A admissão em liga de aço e inserções da sede da válvula são 
encaixadas com prensa na cabeça do cilindro. As inserções 
não são substituíveis, mas podem ser recondicionadas se não 
estiverem demasiado picadas ou distorcidas. Se estiver fendida 
ou mal envolvida, deve substituir-se a cabeça do cilindro.
Recondicione inserções de sede de válvula seguindo as 
instruções fornecidas com o cortador de sedes de válvula 
a utilizar. O corte fi nal deve ser feito com um cortador de 89°, 
conforme especifi cado para o ângulo da sede da válvula. Cortar 
o ângulo da válvula de 45°, adequado conforme especifi cado, 
e o ângulo da sede da válvula adequado (44,5°, metade do 
ângulo total de 89°), atingirá o ângulo de interferência de 0,5° 
(1,0° corte fi nal) onde a pressão máxima ocorre nos diâmetros 
exteriores da superfície e da sede da válvula.
Esmerilar Válvulas
NOTA: As válvulas de escape de cor preta não podem ser 

ligadas à massa e não necessitam de esmerilagem.
Para permitir um encaixe adequado é necessário esmerilar 
válvulas amoladas ou novas. Utilize um rectifi cador de 
válvulas manual com taça de aspiração para efectuar a 
esmerilagem fi nal. Cubra ligeiramente a superfície da válvula 
com um composto de rectifi cação de graufi no e depois rode 
a válvula na sede com o rectifi cador. Continue a rectifi car até 
conseguir uma superfície macia na sede e na superfície da 
válvula. Limpe cuidadosamente a cabeça do cilindro com água 
quente e sabão para retirar todos os restos do composto de 
rectifi cação. Após secar a cabeça do cilindro, aplique uma 
camada fi na de óleo SAE 10 para prevenir a ferrugem.
Vedante da Haste da Válvula
Estes motores utilizam vedantes da haste da válvula nas 
válvulas de admissão válvulas de escape. Quando retirar as 
válvulas da cabeça do cilindro utilize sempre um vedante novo. 
Dever-se-á substituir os vedantes se estiverem deteriorados 
ou danifi cados. Nunca reutilize um vedante velho.

Componentes do Volante do Motor

A

B

D

C

A Ventoinha do Volante 
do Motor B Volante do Motor

C Estator D Placa de reforço

NOTA: Utilize sempre uma chave de correia do volante do 
motor ou uma ferramenta de apoio para segurar o 
volante do motor quando afrouxar ou apertar o 
parafuso do volante do motor. Não utilize qualquer tipo 
de barra ou cunha para segurar o volante do motor. A 
utilização desse tipo de ferramentas pode fazer com 
que o volante do motor se parta ou fi que danifi cado.

NOTA: Utilize sempre um extrator do volante do motor para 
remover o volante do motor da cambota. Não bata no 
volante do motor ou na cambota uma vez que estas 
peças podem rachar ou fi car danifi cadas. Bater no 
extractor ou na cambota pode causar a deslocação da 
engrenagem da cambota, afectando a sua folga fi nal.

Desmontagem/Inspecção e Assistência Técnica 

11924 690 28 Rev. C KohlerEngines.com



1. Retire os parafusos de cabeça que fi xam a ventoinha, 
se ainda estiver ligada, e retire a ventoinha.

2. Utilize uma chave de correia do volante do motor ou uma 
ferramenta de apoio (consulte Ferramentas e Ajudas) para 
segurar o volante do motor e liberte o parafuso que fi xa o 
volante do motor à cambota.

3. Remova o parafuso e a anilha.
4. Utilize um extrator para remover o volante do motor da 

cambota.
5. Retire a chaveta semi-redonda.
Inspecção
Inspeccione o volante do motor relativamente a fendas e 
a cavilha do volante do motor relativamente a danos. Se o 
volante do motor tiver fendas, substitua-o. Substitua o volante 
do motor, o cárter e a chave se a chave do volante do motor 
estiver gasta ou se a cavilha estiver danifi cada.
Inspeccione a coroa dentada verifi cando se existem fendas ou 
danos. A Kohler não fornece coroas dentadas como peças de 
reparação. Substitua o volante do motor se a coroa dentada 
estiver danifi cada.

Retirar o Estator e a Placa de Reforço.
1. Retire os parafusos que fi xam a placa de reforço. 

Retire a placa de reforço.
2. Remova os parafusos e o estator. Anotar a posição/

direcção do cabo do estator.

Componentes do Cárter

C

D

E

A

B

F
G

H

I

J

K

L
M

N

O

P

Q

X

R
S

T

V
U

W

A Vedante da Bandeja do 
Óleo B Bandeja do Óleo (Estilo 

A)

C Engrenagens do Gerotor 
(Estilo A) D Conjunto da Bandeja do 

Óleo (Estilo A)
E Veio do Regulador* F Anilha do Regulador*

G Engrenagem do 
Regulador* H Tampa do Regulador*

I Cambota J Biela
K Êmbolo (Estilo B) L Pino do Êmbolo 

M Grampo de Retenção do 
Pino do Êmbolo N Anéis do Êmbolo

O Árvore de cames P Veio Transversal 
do Regulador*

Q Cárter R Conjunto da Bandeja do 
Óleo (Estilo B)

Y
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S Engrenagem do Gerotor 
Exterior (Estilo B) T O-ring da Tampa da 

Bomba do Óleo (Estilo B)
U Mola (Estilo B) V Esfera (Estilo B)

W Filtro do Óleo (Estilo B) X Bandeja do Óleo 
(Estilo B)

Y Êmbolo (Estilo A)
*Apenas Regulador Mecânico.

Retirar o Conjunto da Bandeja do Óleo
1. Retire os parafusos que fi xam a bandeja do óleo no cárter.
2. Localize as patilhas de separação fundidas no perímetro 

da placa de fecho. Insira o terminal do accionamento de 
uma barra seccionadora de 1/2 pol. entre a patilha de 
separação e o cárter e gire-o para libertar o vedante. Não 
bata nas superfícies do vedante pois poderia causar fugas.

Inspecção
Inspeccione o vedante do óleo na bandeja do óleo e retire-o se 
estiver desgastado ou danifi cado. Consulte Instalar o Vedante 
do Óleo na Bandeja do Óleo para a instalação do vedante do 
óleo novo.
Inspeccione o rolamento principal relativamente a desgaste ou 
danos (consulte as Especifi cações). Se necessário, substitua o 
conjunto da bandeja do óleo.

Conjunto da Engrenagem do Regulador (Regulador Mecânico)
Detalhes de Profundidade de Pressão do Veio do Regulador

C

B

A

A Veio da Engrenagem
B 19,40 mm (0,7638 pol.)
C 34,0 mm (1,3386 pol.) 33,5 mm (1,3189 pol.)

O conjunto da engrenagem do regulador encontra-se dentro 
da bandeja do óleo. Se for necessária assistência, continue 
com Inspecção, Desmontagem, Remontagem.
Inspecção
Inspeccione os dentes da engrenagem do regulador. Substitua 
a engrenagem se estiver gasta, lascada ou se faltarem dentes. 
Inspeccione o peso do regulador. Devem mover-se livremente 
na engrenagem do regulador.
Desmontagem
NOTA: A engrenagem do regulador é mantida no veio por 

patilhas pequenas moldadas na engrenagem. 
Quando a engrenagem é removida do veio, estas 
patilhas são destruídas e a engrenagem deve ser 
substituída. No entanto, retire a engrenagem apenas 
se for absolutamente necessário.

Tem de substituir-se a engrenagem do regulador se se tiver 
retirado da bandeja do óleo.
1. Retire o conjunto da engrenagem do regulador e o 

conjunto do pino regulador.
2. Retire a patilha de bloqueio da anilha de impulso localizada 

debaixo do conjunto da engrenagem do regulador.
3. Inspeccione cuidadosamente a engrenagem do regulador 

e substitua-a se estiver danifi cada. Após retirar o veio 
danifi cado, pressione ou bata levemente no veio de 
substituição na bandeja do óleo para a profundidade 
mostrada.

Remontagem
1. Instale a patilha de bloqueio da anilha de impulso no veio 

da engrenagem do regulador com a patilha descida.
2. Posicione o pino de regulação dentro da engrenagem do 

regulador/conjunto centrífugo e deslize ambos no sentido 
do veio do regulador.

Conjunto da Bandeja do Óleo (Estilo A)
Sequência de Aperto da Bomba do Óleo (Estilo A)

1

2

A bomba do óleo está montada dentro da bandeja do óleo. 
Se for necessária assistência, continue com Desmontagem, 
Inspecção e Remontagem.
Desmontagem
1. Retire os parafusos.
2. Retire o conjunto da bomba do óleo da bandeja do óleo.
3. Retire o rotor da bomba do óleo. Desengate o clipe de 

bloqueio e puxe-o do alojamento da bomba do óleo.
 A válvula de libertação de estilo único, colocada no 

alojamento da bomba do óleo. Não se deve tentar a 
remoção nem é possível a manutenção interna. Se for 
encontrado um problema com a válvula, deve substituir-se 
a bomba do óleo.

Inspecção
Inspeccione o alojamento da bomba do óleo, a engrenagem 
e os rotores relativamente a arranhões, rebarbas, desgaste ou 
quaisquer danos visíveis. Se alguma peça estiver desgastada 
ou danifi cada, substitua a bomba do óleo.
Remontagem
1. Instale o colector do óleo no corpo da bomba do óleo. 

Lubrifi que o O-ring com óleo e certifi que-se que permanece 
na ranhura enquanto se instala o colector do óleo.

2. Instale o rotor.
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3. Instale o corpo da bomba do óleo na bandeja do óleo e fi xe 
com os parafusos. Aperte os parafusos da seguinte forma:

 a. Instale o fi xador na localização 1 e aperte ligeiramente 
para posicionar a bomba.

 b. Instale o fi xador na localização 2 e aperte totalmente 
até ao valor recomendado.

 c. Fixador de binário na localização 1 até ao valor 
recomendado.

  Instalação pela Primeira Vez: 10,7 N·m (95 pol. lb.)
  Todas as reinstalações: 6,7 N·m (60 pol. lb.)
4. Após o aperto, gire a engrenagem e verifi que se existe 

liberdade de movimento. Certifi que-se de que não existem 
bloqueios. Se ocorrerem bloqueios, afrouxe os parafusos, 
reposicione a bomba, volte a apertar os parafusos e 
verifi que novamente o movimento.

Conjunto da Bandeja do Óleo (Estilo B)
A bomba do óleo está montada dentro da bandeja do óleo. 
Se for necessária assistência, continue com Desmontagem, 
Inspecção e Remontagem.
Desmontagem
1. Retire os parafusos.
2. Levante o conjunto da bomba do óleo da bandeja do óleo. 

Retire a engrenagem do gerotor exterior da bandeja do óleo.
3. Certifi que-se que a esfera e a mola continuam instaladas 

no orifício da válvula de pressão na bandeja do óleo. Se 
a esfera e a mola saírem do orifício da válvula de pressão, 
consulte a remontagem para a instalação correcta.

4. Retire o O-ring da tampa da bomba do óleo da ranhura na 
bandeja do óleo.

Inspecção
Inspeccione o alojamento da bomba do óleo, a engrenagem 
e os rotores relativamente a arranhões, rebarbas, desgaste 
ou quaisquer danos visíveis. Inspeccione o O-ring da tampa 
da bomba do óleo relativamente a arranhões ou quaisquer 
danos visíveis. Se algumas peças estiverem desgastadas 
ou danifi cadas, substitua o conjunto da bomba do óleo e/ou 
O-ring. Verifi que a rede do colector de óleo relativamente a 
bloqueios ou danos, substitua-a se necessário.
Remontagem
1. Lubrifi que a engrenagem do gerotor exterior com óleo. 

Instale a engrenagem do gerotor exterior através do veio 
da bomba do óleo, em torno da engrenagem do gerotor 
exterior. Corresponda os pontos de moldagem nas 
engrenagens do gerotor interior e exterior não é 
necessário e não afectará a efi ciência da bomba do óleo.

2. Reinstale a esfera, depois a mola no orifício da válvula de 
pressão na bandeja do óleo.

3. Reinstale o O-ring na ranhura da bandeja do óleo, 
certifi que-se que assenta completamente na ranhura.

4. Instale a bomba do óleo introduzindo o veio central na 
cavidade da bandeja de óleo correspondente. Aplique uma 
pressão consistente para baixo tampa da bomba do óleo, 
comprimindo a mola de alívio da pressão do óleo e inicie os 
parafusos. Fixe a bomba do óleo apertando os parafusos 
(sem nenhuma sequência) até 9,0 N·m (80 pol. lb.).

5. Após o aperto, gire a engrenagem e verifi que se existe 
liberdade de movimento. Certifi que-se de que não existem 
bloqueios. Se ocorrerem bloqueios, afrouxe os parafusos, 
reposicione a bomba, volte a apertar os parafusos e 
verifi que novamente o movimento.

Retirar a Cambota
Retire a cambota.
Inspecção e Assistência Técnica
NOTA: Para evitar falhas repetitivas, a árvore de cames 

e a cambota devem ser sempre substituídas como 
um conjunto.

Verifi que se existe desgaste ou danos nos lóbulos da árvore 
de cames. Consulte a Especifi cações para as tolerâncias de 
elevação mínimas. A medição deve fazer-se enquanto os 
componentes da válvula estão montados. Inspeccione se a 
árvore de cames tem desgaste excessivo, dentes lascados ou 
em falta. Será necessária a substituição da árvore de cames 
se existir qualquer uma destas condições.

Retirar o Veio Transversal do Regulador 
(Regulador Mecânico)
1. Retire o retentor e a anilha de nylon do veio transversal 

do regulador.
2. Retire o veio transversal através do interior do cárter.

Vedante do Óleo do Veio Transversal do Regulador 
(Regulador Mecânico)
Detalhes do Vedante do Óleo do Veio Transversal

BA

A 2,0 mm (0,0787 pol.)
B Vedante do Veio Transversal do Regulador

Se o vedante do veio transversal do regulador estiver 
danifi cado e/ou com fugas, substitua-o utilizando os 
procedimentos seguintes.
Retire o vedante do óleo do cárter e substitua-o por um novo. 
Instale um vedante novo à profundidade mostrada utilizando 
uma ferramenta de instalação de vedantes.
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Retirar as Bielas com os Êmbolos e os Anéis
NOTA: Se estiver presente uma crista de carbono na parte 

superior do orifício do cilindro, utilize uma fresa de 
cristas para retirá-la antes de tentar retirar o êmbolo.

NOTA: Os cilindros estão numerados no cárter. Utilize 
números para marcar cada tampa terminal, biela 
e êmbolo para remontagem. Não misture tampas 
terminais e bielas.

1. Retire os parafusos que fi xam a tampa da biela mais 
próxima. Retire a tampa da biela.

2. Retire cuidadosamente o conjunto das bielas e o êmbolo 
do orifício do cilindro.

3. Repita o procedimento acima para a outro conjunto 
de biela e êmbolo.

4. Retire o pino do êmbolo do êmbolo para inspecção. 
Utilize uma chave de parafusos pequena para bater 
no retentor do êmbolo fora da ranhura.

Êmbolo e Anéis
Inspecção
Componentes e Pormenores de Êmbolo e Anéis

Estilo A

A

B

C

D

F
E Estilo B

C

B

A

E

D

A Êmbolo B Anel de Compressão 
Superior

C Anel de Compressão 
Central D Calhas

E Expansor F Anel de Controlo 
do Óleo (3 Pedaços)

Os arranhões e incisões dos êmbolos e das paredes do 
cilindro ocorrem quando as temperaturas do motor internas se 
aproximam do ponto de soldadura do êmbolo. As temperaturas 
sufi cientemente elevadas para causar isto são geradas pela 
fricção que geralmente se atribui a lubrifi cação inadequada e/
ou a sobreaquecimento do motor.
Normalmente ocorre muito pouco desgaste na área da 
saliência do êmbolo/pino do êmbolo. Se for possível reutilizar 
o êmbolo original e a biela após a instalação de anéis novos 
também pode utilizar-se o pino original, mas são necessários 
retentores do pino do êmbolo novos. O pino do êmbolo 
faz parte do conjunto do êmbolo – se a saliência do pino 
no êmbolo ou o pino estiverem gastos ou danifi cados é 
necessário um conjunto do êmbolo novo.
Geralmente, a falha do anel é indicada por excesso de 
consumo de óleo e por fumo de escape azul. Quando os anéis 
falham, o óleo consegue entrar na câmara de combustão, 
onde é queimado juntamente com o combustível. O consumo 
elevado de óleo também pode ocorrer quando a folga da 
extremidade do anel do êmbolo está incorrecta devido ao anel 
não poder adaptar-se correctamente à parede do cilindro neste 
estado. Também se perde o controlo do óleo quando as folgas 
do anel não são alinhadas durante a instalação.

Quando as temperaturas do cilindro fi cam demasiado altas, 
a recolha de laca e verniz no êmbolo fazem com que os 
anéis adiram, o que resulta em rápido desgaste. Geralmente, 
um anel gasto tem um aspecto brilhante ou claro.
Os arranhões nos anéis e nos êmbolos são causados por 
material abrasivo, como carbono, sujidade ou pedaços de 
metal duro.
Ocorrem danos de detonação quando uma porção da carga 
do combustível incendeia espontaneamente por calor e pressão, 
pouco depois da ignição. Isto cria 2 frentes de chama que se 
encontram e explodem para criar pressões de martelagem numa 
área específi ca do êmbolo. Geralmente a detonação ocorre 
devido à utilização de combustíveis de octana baixa.
A ignição prévia ou a ignição da carga de combustível 
antes da ignição temporizada pode causar danos idênticos 
à detonação. Frequentemente, os danos causados pela 
ignição prévia são mais graves que os danos causados pela 
detonação. A ignição prévia é causada por um ponto quente 
na câmara de combustão de fontes como depósitos de 
carbono incandescente, barbatanas bloqueadas, válvula mal 
assente ou vela(s) de ignição incorrecta(s). 
Estão disponíveis êmbolos de substituição do tamanho 
PADRÃO e em tamanhos maiores de 0,25 mm (0,010 pol.) 
e 0,50 mm (0,020 pol.). Os êmbolos de substituição incluem 
conjuntos de anel novos e pinos de êmbolo novos.
Os conjuntos de anel do êmbolo de serviço também estão 
disponíveis em separado para êmbolos PADRÃO de 0,25 
mm (0,010 pol.) e 0,50 mm (0,020 pol.) e de tamanho maior. 
Quando instalar êmbolos novos, utilize sempre anéis de 
êmbolo novos. Nunca utilize anéis velhos.
Alguns pontos importantes a lembrar quando se prestar 
assistência técnica aos anéis do êmbolo:
Êmbolo Estilo A
1. Antes de utilizar conjuntos de anel de serviço, 

é necessário remover o esmalte do orifício do cilindro.
2. Se não for necessário rectifi car o orifício do cilindro e o 

êmbolo antigo se encontrar dentro dos limites e não tiver 
arranhões ou marcas de incisões, pode reutilizar-se o 
êmbolo antigo.

3. Retire os anéis antigos e limpe as ranhuras. Nunca 
reutilize anéis velhos.

4. Antes de instalar os anéis no êmbolo, coloque os 2 anéis 
superiores, um de cada vez, na sua área de 
funcionamento e verifi que a folga terminal. Folga lateral 
do anel de compressão superior e central é 0,25/0,56 mm 
(0,010/0,022 pol.) com um limite máximo de desgaste de 
0,94 mm (0,037 pol.).

5. Depois de instalar novos anéis de compressão (superior 
e central) no êmbolo, inspeccione a folga do lado do 
êmbolo-para-anel. Se a folga lateral for superior ao 
especifi cado, deve ser utilizado um novo êmbolo.

 Motores do modelo ECV630-749: Folga lateral do anel 
até à ranhura na compressão superior é 0,050/0,095 mm 
(0,0019/0,0037 pol.). Folga lateral do anel até à ranhura 
na compressão superior é 0,030/0,075 mm 
(0,0012/0,00307 pol.).

 Motores do modelo CV26, CV735, CV745: Folga lateral 
do anel até à ranhura na compressão superior é 
0,025/0,048 mm (0,0010/0,0019 pol.). Folga lateral do 
anel até à ranhura na compressão superior é 0,015/0,037 
mm (0,0006/0,0015 pol.).
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Êmbolo Estilo B
1. Antes de utilizar conjuntos de anel de serviço, 

é necessário remover o esmalte do orifício do cilindro.
2. Se não for necessário rectifi car o orifício do cilindro e o 

êmbolo antigo se encontrar dentro dos limites e não tiver 
arranhões ou marcas de incisões, pode reutilizar-se o 
êmbolo antigo.

3. Retire os anéis antigos e limpe as ranhuras. Nunca 
reutilize anéis velhos.

4. Antes de instalar os anéis no êmbolo, coloque os 2 anéis 
superiores, um de cada vez, na sua área de 
funcionamento e verifi que a folga terminal. 

 Motores do modelo ECV630-749: Folga da extremidade 
do anel de compressão superior é 0,100/0,279 mm 
(0,0039/0,0110 pol.). Folga da extremidade do anel de 
compressão central é 1,400/1,679 mm (0,0551/0,0661 pol.).

 Motores do modelo CV26, CV735, CV745: Folga da 
extremidade do anel de compressão superior é 0,189/0,277 
mm (0,0074/0,0109 pol.). Folga da extremidade do anel de 
compressão central é 1,519/1,797 mm (0,0598/0,0708 pol.).

5. Depois de instalar novos anéis de compressão (superior e 
central) no êmbolo, certifi que-se de que a folga lateral do 
anel até à ranhura é 0,030/0,070 mm (0,001/0,0026 pol.). 
Se a folga lateral for superior ao especifi cado, deve ser 
utilizado um novo êmbolo.

Instalar Anéis do Êmbolo Novos
Orientação do Anel do Êmbolo

10°

10°

F

A

B

C

D

E

A Folga do Tubo do Anel 
Combustível Superior B Folga do Tubo do Anel 

Combustível Inferior

C Folga do Anel 
Intermédio D Folga do Expansor do 

Anel do Óleo

E Folga do Anel 
Superior F Seta FLY

NOTA: É necessário instalar os anéis correctamente. 
Geralmente, os conjuntos de anéis novos incluem 
instruções de instalação. Siga as instruções 
atentamente. Utilize um expansor do anel do êmbolo 
para instalar os anéis. Primeiro instale o anel do 
fundo (controlo do óleo) e por último o anel de 
compressão superior.

Para instalar anéis do êmbolo novos, proceda da seguinte 
forma:
1. Anel de controlo do óleo (ranhura do fundo): Instale o 

expansor e depois as calhas. Certifi que-se de que as 
extremidades do expansor não fi cam sobrepostas.

2. Anel de compressão central (ranhura central): Instale o 
anel central, utilizando uma ferramenta de instalação do 
anel do pistão. Certifi que-se de que a marca de 
identifi cação está para cima ou a tira colorida dye 
(se presente), está à esquerda da folga fi nal.

3. Anel de compressão superior (ranhura superior): Instale o 
anel superior utilizando uma ferramenta de expansão do 
anel do êmbolo. Certifi que-se de que a marca de 
identifi cação está para cima ou a tira colorida dye 
(se presente), está à esquerda da folga fi nal.
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Bielas
Em todos estes motores utilizam-se bielas de tampa em 
degraus desfasados.
Inspecção e Assistência Técnica
Verifi que a área do rolamento (extremidade grande) relativamente 
a desgaste excessivo, marcas de incisão, funcionamento e folgas 
laterais (consulte as Especifi cações). Substitua a biela e a tampa 
se estiver com incisões ou desgaste excessivo.
Estão disponíveis bielas de substituição em tamanho de moente 
PADRÃO e 0,25 mm (0,010 pol.) abaixo do tamanho. Pode 
identifi car-se a biela subdimensionada 0,25 mm (0,010 pol.) no 
orifício perfurado localizado na extremidade inferior da haste da 
biela. Consulte sempre as informações sobre peças adequadas 
para garantir que utiliza peças de substituição correctas.

Retirar o Cárter
Retire cuidadosamente a cambota do cárter.
Inspecção e Assistência Técnica
Detalhes e Componentes da Cambota

A

B

C

D

A Parafuso Auto-
roscante B Anilha Plana

C Vela D Cambota

E
G

F

H

E A Carenagem Tem de Encaixar Suavemente com a 
Superfície do Moente do Rolamento

F Ponto Alto das Intersecções da Carenagem
G 45° Mínimo

H Esta Área de Carenagem Tem de Estar Totalmente 
Macia

NOTA: Se voltar a ligar o moente à massa, verifi que 
visualmente para assegurar que a carenagem 
encaixa suavemente na superfície do moente.

NOTA: Para evitar falhas repetitivas, a árvore de cames 
e a cambota devem ser sempre substituídas como 
um conjunto.

Inspeccione os dentes da engrenagem da cambota. Se os 
dentes estiverem muito gastos, lascados ou se faltarem 
alguns, será necessária a substituição da cambota.
Inspeccione as superfícies do rolamento da cambota 
relativamente a incisões, ranhuras, etc. Alguns motores têm 
ranhuras de rolamentos no orifício do cárter da bandeja do 
óleo e/ou do cárter. Não substitua os rolamentos a não ser 
que estes mostrem sinais de danos ou estejam fora das 
especifi cações de folga de funcionamento. Se a cambota rodar 
fácil e silenciosamente e se não houver sinais de incisões, 
ranhuras, etc., nas pistas ou nas superfícies do rolamento 
pode reutilizar-se os rolamentos.
Inspeccione as cavilhas da cambota. Se estiverem gastas ou 
lascadas será necessário substituir a cambota.
Inspeccione o moente relativamente a marcas de estrias 
ou acumulação metálica. Podem limpar-se as marcas de 
estrias leves com um pano de croco embebido em óleo. Se 
os limites de desgaste, conforme indicado em Especifi cações 
e Tolerâncias estiverem ultrapassados, será necessário 
substituir a cambota ou rectifi car o moente até 0,25 mm 
(0,010 pol.) abaixo do tamanho. Se rectifi car, é necessário 
utilizar uma biela de 0,25 mm (0,010 pol.) abaixo do 
tamanho (extremidade grande) para conseguir uma folga de 
funcionamento adequada. Meça o moente relativamente a 
tamanho, conicidade e deformação.
Pode ligar-se o moente da biela à massa um tamanho abaixo. 
Quando se rectifi ca uma cambota, os depósitos da pedra de 
rectifi cação podem fi car presos nas passagens do óleo, o que 
poderia causar danos graves no motor. Retirar o bujão do 
moente quando a cambota está ligada à massa fornece um 
acesso fácil para retirar quaisquer depósitos de rectifi cação 
presos nas passagens do óleo.
Utilize os procedimentos seguintes para retirar e substituir 
o bujão.
Procedimento para Retirar o Bujão da Cambota:
1. Faça um orifício de 3/16 pol. através do bujão na cambota.
2. Insira um parafuso auto-roscante de 3/4 pol. ou 1 pol. com 

uma anilha plana no orifício perfurado. A anilha plana deve 
ser sufi cientemente grande para assentar contra o ombro 
do orifício do bujão.

3. Aperte o parafuso auto-roscante até que este extraia o 
bujão para fora da cambota.

Procedimento para Instalar um Bujão Novo:
Utilize um pino de cambota de cilindro único, como 
accionamento e bata no bujão no orifício até este assentar 
no fundo do orifício. Certifi que-se que o bujão assenta 
uniformemente para evitar fugas.

Retirar o Vedante do Óleo da Extremidade do Volante do 
Motor
Retire o vedante do óleo do cárter.
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Cárter
Inspecção e Assistência Técnica
Verifi que todas as superfícies da junta para se certifi car que 
não contêm fragmentos de junta. As superfícies da junta 
também não podem ter arranhões profundos ou incisões.
Inspeccione o rolamento principal (se equipado) relativamente 
a desgaste ou danos (consulte as Especifi cações). Substitua 
o cárter utilizando um minibloco ou bloco curto, conforme 
necessário.
Verifi que o orifício do cilindro relativamente a arranhões. 
Em casos graves, o combustível não queimado pode causar 
arranhões e incisões na parede do cilindro. Lava os óleos 
de lubrifi cação necessários do pistão e da parede do cilindro. 
À medida que o combustível em bruto desce a parede do 
cilindro, os anéis do pistão fazem contacto metálico com 
a parede. As incisões na parede do cilindro também podem 
ser causadas por pontos quentes localizados resultantes 
de barbatanas de arrefecimento obstruídas ou de lubrifi cação 
inadequada ou contaminada.
Se o orifício do cilindro tiver muitas incisões, estiver 
excessivamente gasto, amolgado ou ovalado é necessário 
redimensioná-lo. Utilize um micrómetro interno para determinar 
a quantidade do desgaste (consulte as Especifi cações), 
depois seleccione a sobremedida adequada mais próxima 
de 0,25 mm (0,010 pol.) ou 0,50 mm (0,020 pol.). O 
redimensionamento de uma destas medidas permitirá a 
utilização do êmbolo de sobremedida disponível e dos 
conjuntos do anel. Inicialmente, redimensione utilizando uma 
barra de perfuração e, em seguida, utilize estes procedimentos 
seguintes para rectifi car o cilindro.
Rectifi car
Pormenor

A

A Quadriculado 23°-33°
NOTA: Os pistões Kohler são personalizados para as 

tolerâncias exactas. Quando sobredimensionar um 
cilindro, este deve ser maquinado de forma exacta 
0,25 mm (0,010 pol.) ou 0,50 mm (0,020 pol.) sobre o 
diâmetro novo (Especifi cações). O pistão de 
substituição Kohler sobredimensionado 
correspondente encaixará correctamente.

Embora a maior parte dos retifi cadores de cilindros à venda 
no mercado possa utilizar-se com brocas portáteis ou prensas 
de brocar, é preferível a utilização de uma prensa de brocar de 
velocidade baixa, uma vez que facilita um alinhamento mais 
preciso em relação ao contra orifício transversal da cambota. 
Consegue-se uma melhor retifi cação a uma velocidade da broca 
de cerca de 250 RPM e 60 cursos por minuto. Após instalar 
pedras grossas no rectifi cador, proceda da seguinte forma:
1. Baixe o retifi cador até ao orifício e, após centrar ajuste de 

forma que as pedras entrem em contacto com a parede 
do cilindro. Recomenda-se a utilização de um agente de 
arrefecimento de corte comercial.

2. Com a extremidade inferior de cada pedra posicionada 
regularmente com a extremidade inferior do orifício inicie 
o processo de perfuração e retifi cação. Mova o retifi cador 
para cima e para baixo enquanto redimensiona, para 
evitar a formação de ranhuras de corte. Inspeccione 
regularmente o tamanho.

3. Quando o orifício se encontrar dentro de 0,064 mm (0,0025 
pol.) do tamanho desejado, remova as pedras grossas 
e substitua-os por pedras de polimento. Continue com as 
pedras de polimento até atingir 0,013 mm (0,0005 pol.) 
o tamanho desejado e depois utilize pedras de acabamento 
(dureza 220-280) e continue a polir até ao tamanho fi nal. 
Se a rectifi cação tiver sido bem feita, dever-se-á observar 
um quadriculado. O quadriculado deverá intercepta 
a aproximadamente 23º-33° da horizontal. Um ângulo 
demasiado plano pode fazer com que os anéis avancem 
e se desgastem excessivamente e um ângulo demasiado 
inclinado resultará em consumo de óleo elevado.

4. Após redimensionar, verifi que o orifício relativamente 
a arredondamento, conicidade e tamanho. Para efectuar 
as medições, utilize um micrómetro interno, um calibre 
telescópico ou um calibre de diâmetro de orifício. Deverão 
efectuar-se as medições em 3 locais no cilindro – na parte 
superior no centro e no fundo. Deverão ser efectuadas 
duas medições (uma perpendicular à outra) em cada uma 
das localizações.

Limpar o Orifício do Cilindro após Rectifi cação
Para uma revisão bem-sucedida é necessário fazer uma 
limpeza adequada das paredes do cilindro após a rectifi cação/
perfuração. Lascas de maquinagem que fi quem no orifício 
do cilindro podem destruir um motor em menos de 1 hora de 
funcionamento após uma reconstrução.
A operação de limpeza fi nal deverá ser sempre uma 
escovagem cuidadosa, com uma escova e água quente com 
sabão. Utilize um detergente forte capaz de eliminar o óleo da 
maquinagem, mantendo ao mesmo tempo um bom nível de 
espuma. Se a espuma desaparecer durante a limpeza, elimine 
a água suja e reinicie com mais água quente e sabão. A seguir 
à escovagem, lave o cilindro com água limpa muito quente, 
seque-o totalmente e aplique uma camada fi na de óleo do 
motor para evitar a ferrugem.
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Medir a Folga do Êmbolo até ao Orifício
Pormenor do Êmbolo

A

B

Estilo A

Estilo B

Modelo Dimensão A Dimensão B
ECV630-ECV680 6 mm (0,2362 pol.) 13 mm (0,5118 pol.)
ECV730-ECV749 6 mm (0,2362 pol.) 6 mm (0,2362 pol.)

CV26/CV735/CV745 6 mm (0,2362 pol.) 6 mm (0,2362 pol.)
NOTA: Não utilize um apalpa-folgas para medir a folga 

do êmbolo até ao orifício – apresentará medições 
imprecisas. Utilize sempre um micrómetro.

Antes de instalar o êmbolo no orifício do cilindro, é necessário 
verifi car a folga com precisão. Este passo é frequentemente 
ignorado e, se as folgas não estiverem dentro das 
especifi cações, geralmente resulta em falha do motor.
Utilize seguindo procedimento para medir com precisão a folga 
do êmbolo até ao orifício:
1. Utilize um micrómetro e meça o diâmetro do êmbolo 

acima do fundo do saia do êmbolo e perpendicular ao pino 
do êmbolo.

2. Para medir o orifício do cilindro, utilize um micrómetro 
interno, um calibre telescópico ou um calibre de diâmetro 
de orifício. Meça aproximadamente 63,5 mm (2,5 pol.) 
abaixo da parte superior do orifício e perpendicular ao 
pino do êmbolo.

3. A folga do êmbolo até ao orifício é a diferença entre diâmetro 
do orifício e diâmetro do êmbolo (passo 2 menos passo 1).
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Remontagem
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*Apenas Regulador Mecânico.
NOTA: Certifi que-se de que monta o motor utilizando 

todos os valores de binário especifi cados, 
sequências de aperto e folgas. O desrespeito 
pelas especifi cações pode causar desgaste ou 
dano grave no motor. Utilize sempre juntas novas. 
Antes da montagem aplique uma quantidade 
pequena de óleo nas roscas principais, a menos 
que esteja especifi cado ou se tenha aplicado 
previamente um Vedante ou Loctite®.

Antes de montar novamente o motor e colocá-lo em 
funcionamento certifi que-se de que eliminou todos os 
resíduos do produto de limpeza. Mesmo pequenas 
quantidades deste produto de limpeza podem rapidamente 
eliminar as propriedades de lubrifi cação do óleo de motor.
Verifi que a bandeja do óleo, o cárter e as cabeças do 
cilindro para se certifi car de que todos os materiais antigos 
foram removidos. Utilize removedor de juntas, diluente 
de verniz ou decapante de tinta para remover quaisquer 
resíduos. Limpe as superfícies com álcool isopropílico, 
acetona, diluente de verniz ou agente de limpeza de 
contactos eléctricos em aerossol.

Instalar o Vedante do Óleo da Extremidade do Volante 
do Motor
Detalhe do Vedante do Óleo

B

A

A 4,5 mm (0,177 pol.) B Vedante do Óleo
1. Certifi que-se de que o orifício do vedante do cárter 

está limpo e sem quaisquer incisões ou rebarbas. 
2. Aplique uma camada fi na de óleo de motor no diâmetro 

exterior do vedante do óleo.
3. Insira o vedante do óleo no cárter utilizando uma chave 

de vedante. Certifi que-se de que o vedante do óleo 
está instalado na vertical e alinhado no orifício com a 
profundidade exibida.

Instalar a Cambota
1. Lubrifi que os moentes da cambota e as superfícies do 

rolamento da biela com óleo de motor.
2. Faça deslizar cuidadosamente o volante do motor da 

cambota através do rolamento principal no cárter. 

Componentes do Cárter

C

D

E

A

B

F
G

H

I

J

K

L
M

N

O

P

Q

X

R
S

T

V
U

W

A Vedante da Bandeja 
do Óleo B Bandeja do Óleo 

(Estilo A)

C Engrenagens do 
Gerotor (Estilo A) D Conjunto da Bandeja 

do Óleo (Estilo A)
E Veio do Regulador* F Anilha do Regulador*

G Engrenagem do 
Regulador* H Tampa do Regulador*

I Cambota J Biela
K Êmbolo (Estilo B) L Pino do Êmbolo 

M Grampo de Retenção 
do Pino do Êmbolo N Anéis do Êmbolo

O Árvore de cames P Veio Transversal 
do Regulador*

Q Cárter R Conjunto da Bandeja 
do Óleo (Estilo B)

S
Engrenagem do 
Gerotor Exterior 

(Estilo B)
T

O-ring da Tampa da 
Bomba do Óleo (Estilo 

B)
U Mola (Estilo B) V Esfera (Estilo B)

W Filtro do Óleo 
(Estilo B) X Bandeja do Óleo 

(Estilo B)
Y Êmbolo (Estilo A)

Y
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Instalar as Bielas com os Êmbolos e os Anéis
Pormenor do Êmbolo

A

B

A Cilindro 1 B Cilindro 2
NOTA: Os cilindros estão numerados no cárter. Certifi que-

se de que instala o êmbolo, a biela e a tampa 
terminal no orifício do cilindro apropriado, conforme 
marcado anteriormente na desmontagem. Não 
misture tampas terminais e bielas.

NOTA: A orientação correta dos conjuntos do êmbolo/da 
biela dentro do motor é extremamente importante. 
A orientação incorrecta pode causar desgaste 
extensivo e dano. Certifi que-se de que os êmbolos 
e as bielas são montados exactamente conforme 
mostrado.

NOTA: Alinhe o chanfro da biela com o chanfro da tampa 
terminal correspondente. Quando instalados, as 
superfícies planas das bielas devem estar viradas 
uma para a outra. As superfícies com o canelado 
devem estar viradas para fora.

1. Se os anéis do pistão foram removidos, consulte o 
procedimento de Desmontagem/Inspecção e 
Assistência Técnica, para instalar os anéis novos.

2. Lubrifi que o orifício do cilindro, o êmbolo e os anéis 
com óleo de motor. Comprima os anéis utilizando um 
compressor de anéis do êmbolo.

3. Certifi que-se de que a seta FLY no êmbolo aponta na 
direcção do lado do volante do motor. Utilize um martelo 
de borracha e bata suavemente no êmbolo no cilindro, 
conforme mostrado. Tenha cuidado para que as pistas 
do anel do óleo não fi quem livres entre o fundo do 
compressor do anel e a parte superior do cilindro.

4. Instale a tampa da biela interior na biela utilizando os 
dois parafusos. Aperte gradualmente até 11,6 N·m (103 
pol. lb.). As instruções ilustradas fornecem-se no 
pacote de biela de serviço. 

5. Repita o procedimento acima para a outro conjunto de 
biela e êmbolo.

Instalar o Veio Transversal do Regulador 
(Regulador Mecânico)
1. Lubrifi que as superfícies de rolamento do veio 

transversal do regulador no cárter com óleo de motor. 
2. Faça deslizar a anilha pequena inferior no veio 

transversal do regulador e instale o veio transversal no 
interior do cárter.

3. Instale uma anilha de nylon no veio transversal do 
regulador e, em seguida, rode um pouco o anel de 
retenção de encaixe. Mantenha o veio transversal em 
posição, coloque um apalpa-folgas de 0,50 mm (0,020 
pol.) na parte superior da anilha de nylon e empurre o anel 

de retenção para o veio para fi xar. Remova o apalpa-
folgas, o qual terá estabelecido a folga terminal adequada. 

Instalar a Árvore de Cames
1. Aplique livremente lubrifi cante de árvore de cames em 

cada lóbulo da árvore de cames. Lubrifi que as 
superfícies do rolamento da árvore de cames do cárter 
e a árvore de cames com óleo de motor.

2. Posicione a marca da correia da engrenagem da 
cambota na posição das 12 horas do relógio.

3. Rode o veio transversal do regulador no sentido 
horário até à extremidade inferior das superfícies de 
contacto do veio com o cilindro. Certifi que-se de que o 
veio transversal permanece na posição enquanto 
instala a árvore de cames.

4. Deslize a árvore de cames para a superfície do 
rolamento do cárter, posicionando a marca da correia 
da engrenagem da árvore de cames na posição das 6 
horas do relógio. Certifi que-se de que a engrenagem da 
árvore de cames e a malha da engrenagem da cambota 
estão alinhadas em ambas as marcas da correia.

5. Instale o calço retirado durante a desmontagem na 
árvore de cames.

Conjunto da Bomba do Óleo
A bomba do óleo está montada dentro da bandeja do 
óleo. Se for necessária assistência técnica e a bomba 
de óleo tiver sido removida, consulte os procedimentos 
de montagem em Conjunto da Bomba do Óleo em 
Desmontagem/Inspecção e Assistência Técnica.

Conjunto da Engrenagem do Regulador 
(Regulador Mecânico)
O conjunto da engrenagem do regulador encontra-se 
dentro da bandeja do óleo. Se for necessária assistência 
técnica e o regulador tiver sido removido, consulte os 
procedimentos de montagem em Desmontagem/Inspecção 
e Assistência Técnica.

Instalar o Vedante do Óleo na Bandeja do Óleo
Detalhes do Vedante do Óleo

B

A

A Vedante do Óleo B 6,5 mm (0,255 pol.)
1. Certifi que-se de que não existem incisões ou rebarbas 

no orifício da cambota da bandeja do óleo.
2. Aplique uma camada fi na de óleo de motor no diâmetro 

exterior do vedante do óleo.
3. Insira o vedante do óleo na bandeja do óleo utilizando 

uma chave de vedante. Certifi que-se de que o vedante 
do óleo está instalado na vertical e alinhado no orifício 
com a profundidade exibida.
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Instalar o Conjunto da Bandeja do Óleo
Padrão de Vedante da Bandeja do Óleo

B

C

D

A

E

A
Aplique uma camada 
de 1,5 mm (1/16 pol.) 

de vedante.
B

O RTV Deve Estar à 
Volta da Ranhura do 

O-ring.
C Ponto B D Ponto A

E
Encha a ranhura 

entre os pontos C e 
D com RTV.

A maioria dos motores utiliza uma junta da bandeja do óleo. 
Como opção, utiliza-se vedante RTV como uma junta entre 
a bandeja do óleo e o cárter. Ao montar a bandeja do óleo, 
apenas utilize uma junta se tiver sido retirada uma junta. 
De igual forma, se se utilizou um RTV, substitua apenas 
por um RTV. Não Utilize ambos. Consulte Ferramentas e 
Ajudas para obter uma lista de vedantes aprovados. Utilize 
sempre vedante novo. A utilização de vedante fora de 
prazo pode resultar em fuga.
1. Certifi que-se de que as superfícies de vedação foram 

bem limpas e preparadas conforme descrito no início 
da Desmontagem/Inspecção e Assistência Técnica. 
Instale um O-ring novo na bandeja do óleo.

2. Certifi que-se de que não existem incisões ou rebarbas 
nas superfícies de vedação da bandeja do óleo ou no 
cárter.

3. Utilize uma junta nova ou aplique RTV.

 a. Para uma bandeja do óleo com uma junta:
  1. Antes de instalar a junta, certifi que-se de que o 

O-ring está no lugar no recesso em volta da cavilha.

 b. Para uma bandeja do óleo com RTV:
  1. Aplique uma camada de 1,5 mm (1/16 pol.) de 

vedante na superfície de vedação da bandeja do 
óleo. Verifi que se o O-ring está presente.

4. Certifi que-se de que a extremidade do veio transversal 
do regulador está contra o fundo do cilindro n.º 1 no 
interior do cárter. 

5. Instale a bandeja do óleo no cárter. Coloque 
cuidadosamente a árvore de cames e a cambota nos 
seus rolamentos correspondentes. Rode a cambota 
ligeiramente para ajudar a engatar a bomba de óleo e 
as malhas da engrenagem do regulador.

6. Instale os parafusos que fi xam a bandeja do óleo no 
cárter. Aperte os fi xadores pela sequência mostrada 
até 25,6 N·m (227 pol. lb.). Um parafuso de montagem 
tem um entalhe de vedante de roscas. Normalmente, 
este parafuso é instalado no orifício número 10 exibido. 
Aplique novamente vedante de tubo com Tefl on® 

(Loctite® 592™ PST® Vedante de Roscas ou 
equivalente) ao parafuso número 10 da bandeja do 
óleo, conforme for necessário. 

Sequência de Aperto do Fixador da Bandeja do Óleo
 

1

10

8

6

49

7

5

3

2

Instalar o Estator e a Placa de Reforço
1. Aplique vedante de tubo com Tefl on® (Loctite® 592™ 

PST® Vedante de Roscas ou equivalente) nos orifícios 
de montagem do estator.

2. Posicione o estator alinhando os orifícios de montagem 
de forma que os cabos fi quem no fundo, virados para o 
cárter.

3. Instale e aperte os parafusos até 6,2 N·m (55 pol. lb.), 
para orifícios novos, ou até 4,0 N·m (35 pol. lb.), para 
orifícios usados.

4. Encaminhe os cabos do estator no canal do cárter e, 
em seguida, instale a placa de reforço. Fixe com 
parafusos. Aperte os parafusos até 10,7 N·m (95 pol. 
lb.) para novos orifícios, ou 7,3 N·m (65 pol. lb.) para 
orifícios usados.
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NOTA: Antes de instalar o volante do motor, certifi que-se 
de que a ponta cónica da cambota e o cubo do 
volante do motor estão totalmente limpos e sem 
quaisquer lubrifi cantes. A presença de lubrifi cantes 
pode esforçar demasiado o volante do motor e 
danifi cá-lo quando se aperta o parafuso até às 
especifi cações.

NOTA: Certifi que-se de que a chave do volante do motor 
está correctamente instalada na cavilha. O volante 
do motor pode fi car fendido ou danifi cado se a 
chave não estiver correctamente instalada.

1. Instale a chaveta semi-redonda na cavilha da cambota. 
Certifi que-se de que a chaveta está assente 
correctamente e paralela à ponta cónica do veio.

2. Instale o volante do motor na cambota, tendo cuidado 
para não deslocar a chaveta semi-redonda.

3. Instale o parafuso e a anilha.
4. Utilize uma chave de correia do volante do motor ou 

uma ferramenta de apoio para apoiar o volante do 
motor. Aperte o parafuso que fi xa o volante do motor à 
cambota até 71,6 N·m (52,8 pés lb.).

Instalar a Ventoinha
NOTA: Coloque as patilhas de bloqueio na parte traseira 

da ventoinha nos orifícios de bloqueio do volante 
do motor.

1. Instale a ventoinha no volante do motor utilizando os 
parafusos (motores com fi ltro de relva de plástico). 
Para motores com um fi ltro de relva de metal, deixe-a 
montada sem apertar.

2. Aperte os parafusos até 9,9 N·m (88 pol. lb.).

Instalar os Elevadores Hidráulicos
NOTA: Os elevadores hidráulicos devem ser sempre 

instalados na mesma posição anterior à 
desmontagem. Os elevadores de escape 
encontram-se no lado do veio de saída (bandeja 
do óleo) do motor, ao passo que os elevadores de 
admissão se encontram no lado da ventoinha do 
motor. Os números dos cilindros estão gravados 
na parte superior do cárter e em cada cabeça do 
cilindro.

1. Consulte a Assistência Técnica dos Elevadores 
Hidráulicos em Desmontagem/Inspecção e Assistência 
Técnica.

2. Aplique lubrifi cante para árvore de cames na superfície 
do fundo de cada elevador. Lubrifi que os elevadores 
hidráulicos e os orifícios do elevador no cárter com 
óleo de motor.

3. Anote a marca ou identifi que com uma etiqueta o 
tirante como de admissão ou escape e o cilindro n.º 1 
ou 2. Instale os elevadores hidráulicos no seu local 
apropriado no cárter. Não utilize um íman.

4. Se os batentes e as bobinas do respiro forem retirados do 
cárter, volte a instalá-los neste momento e fi xe-os com o 
parafuso. Aperte o parafuso até 4,0 N·m (35 pol. lb.).

Instalar o Volante do Motor

 AVISO
Danifi car a cambota e o volante do motor pode 
causar ferimentos pessoais.

Utilizar procedimentos impróprios pode provocar a 
existência de fragmentos partidos. Fragmentos partidos 
podem ser ejectados do motor. Respeite e utilize sempre 
as precauções e os procedimentos seguintes, quando 
instalar o volante do motor.

Componentes do Volante do Motor

A

C

D

B

A Ventoinha do Volante 
do Motor B Volante do Motor

C Estator D Placa de reforço
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Componentes da Cabeça do Cilindro

A

B
C

D
E

F

H

I
J

K

Q

L

G

M

O

N

P

A Tampa da Válvula B Junta da Tampa da 
Válvula C Parafuso de Flange 

Hexagonal D Pivô do Braço 
Oscilante

E Braço Oscilante F Tirante G Elevador Hidráulico H Tampa da Válvula

I Retentor da Válvula J Mola da Válvula K Vedante da Válvula L Retentor da Mola da 
Válvula

M Cabeça do Cilindro N Junta da Cabeça do 
Cilindro O Válvula P Cavilha

Q Vela de Ignição

Vedantes da Haste da Válvula
Estes motores utilizam vedantes da haste da válvula nas 
válvulas de admissão e escape. Utilize um vedante novo 
de cada vez que retirar a válvula ou se o vedante estiver 
deteriorado ou danifi cado de qualquer forma. Nunca 
reutilize um vedante velho. 

Montar as Cabeças do Cilindro
Antes da instalação, lubrifi que todos os componentes com 
óleo de motor, prestando particular atenção ao lábio do 
vedante da haste da válvula, às hastes da válvula e às 
guias da válvula. Utilizando um compressor da mola da 
válvula, instale os itens seguintes pela ordem listada. 
• Válvulas de admissão e de escape.
• Retentores da mola da válvula.
• Molas da válvula.
• Tampas da mola da válvula.
• Fixadores da mola da válvula.
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Instalar as Cabeças do Cilindro
Sequência de aperto

#1 #2

NOTA: Têm de fi xar-se as cabeças do cilindro com o tipo 
original de equipamento de montagem, utilizando 
os parafusos ou os pernos de montagem com 
porcas e anilhas. Não misture os componentes.

NOTA: Faça corresponder os números gravados nas 
cabeças do cilindro com os do cárter. 

1. Certifi que-se de que não existem incisões ou rebarbas 
nas superfícies de vedação da cabeça do cilindro ou 
no cárter.

Cabeças fi xadas com pernos de montagem, porcas e anilhas:
2. Se todos os pernos estiverem intactos, avance para o 

Passo 6. Se algum perno interferir ou for removido, 
instale pernos novos conforme descrito no Passo 3. 
Não utilize/instale novamente quaisquer pernos 
removidos ou desapertados.

3. Instale perno(s) de montagem novo(s) no cárter.
 a. Rosque e bloqueie as porcas de montagem em 

conjunto nas roscas de diâmetro mais pequeno.
 b. Rosque a extremidade oposta do perno, com o 

composto de bloqueio aplicado previamente, no 
cárter, até atingir a altura especifi cada a partir da 
superfície do cárter. Quando roscar os pernos, 
utilize um movimento de aperto estável sem 
interrupção até obter a altura adequada. Caso 
contrário, o calor da fricção das roscas de engate 
pode fazer com que o composto de bloqueio 
assente prematuramente.

Os pernos mais próximos dos elevadores têm de ter uma 
altura exposta de 75 mm (2 15/16 pol.).
Os pernos mais distantes dos elevadores têm de ter uma 
altura exposta de 69 mm (2 3/4 pol.).
 c. Retire as porcas e repita o procedimento conforme 

necessário.
4. Verifi que se as cavilhas estão no lugar e instale uma 

junta da cabeça do cilindro nova (número da peça 
virado para cima).

5. Instale a cabeça do cilindro. Faça corresponder os 
números nas cabeças do cilindro com os do cárter. 
Certifi que-se de que a cabeça fi ca plana na junta e nas 
cavilhas.

6. Lubrifi que ligeiramente as roscas (superiores) expostas 
dos pernos com óleo de motor. Instale uma anilha 
plana e a porca hexagonal em cada um dos pernos de 
montagem. Aperte as porcas em 2 fases; primeiro até 
16,9 N·m (150 pol. lb.) e, por último, até 33,9 N·m 
(300 pol. lb.).

Cabeças fi xadas com os parafusos:
2. Instale uma junta da cabeça do cilindro nova (número 

da peça virado para cima).
3. Instale cabeça do cilindro e inicie os parafusos. 
4. Aperte os parafusos em 2 fases; primeiro até 22,6 N·m 

(200 pol. lb.) e, por último, até 41,8 N·m (370 pol. lb.), 
seguindo a sequência.

Instalar os Braços Oscilantes e os Tirantes
NOTA: Os tirantes devem ser sempre instalados na 

mesma posição anterior à desmontagem.
1. Anote a marca ou identifi que os tirantes como de 

admissão ou escape e o cilindro n.º 1 ou 2. Mergulhe 
as extremidades dos tirantes no óleo de motor e 
instale-os, certifi cando-se de que cada esfera dos 
tirantes assenta no suporte do elevador hidráulico. 

2. Aplique massa lubrifi cante nas superfícies de contacto 
dos braços oscilantes e das articulações do braço 
oscilante. Instale os braços oscilantes e as articulações 
do braço oscilante na cabeça do cilindro e rode um 
pouco os parafusos.

3. Aperte os parafusos até 18,1 N·m (160 pol. lb.).
4. Utilize uma chave de porcas ou uma ferramenta de 

elevação do braço oscilante, para elevar os braços 
oscilantes e posicionar os tirantes por baixo.

5. Repita os passos acima para o cilindro restante. Não 
troque peças das cabeças dos cilindros.

6. Rode a cambota para verifi car o funcionamento 
livre da tracção da válvula. Verifi que a folga de 
funcionamento entre as bobinas da mola da válvula na 
elevação máxima. A folga mínima permitida é de 
0,25 mm (0,010 pol.).

Verifi car a Montagem
Importante: Rode a cambota, no mínimo, 2 rotações para 
verifi car a montagem do bloco comprido e o funcionamento 
adequado geral.

Instalar as Velas de Ignição
1. Verifi que a folga utilizando um apalpa-folgas. Ajuste a 

folga para 0,76 mm (0,03 pol.).
2. Coloque o bujão na cabeça do cilindro.
3. Aperte o bujão até 27 N·m (20 pés lb.).



Remontagem

134 24 690 28 Rev. CKohlerEngines.com

Instalar o Colector de Admissão
Sequência de aperto

1 2

3 4

Componentes do Colector de Admissão (ECV IEC)

F

E

C

H

C

B

D

D
A

G

A Sensor PAC ou TPAC B Injector de 
Combustível C Tubo de combustível D Grampo de Retenção 

de Metal

E Colector de Admissão F Grampo da Cablagem G
Sensor de Posição da 

Cambota (Design 
mais Recente do 

Suporte)
H

Sensor de Posição da 
Cambota (Design mais 

Antigo do Suporte)

1. Instale o colector de admissão e juntas novas, com a 
cablagem eléctrica ligada, nas cabeças do cilindro. 
Faça deslizar quaisquer grampos da cablagem 
eléctrica para os parafusos adequados antes da 
instalação. Certifi que-se de que as juntas estão na 
orientação correcta. Utilizando a sequência de aperto 
mostrada, aperte os parafusos em 2 fases, primeiro 
até 7,8 N·m (69 pol. lb.), depois até 10.5 N·m (93 pol. 
lb.).

2. Instale o terminal de massa no poste do cárter com um 
parafuso prateado. Aperte até 4,0 N·m (35 pol. lb.) , 
em orifícios usados, ou 6,2 N·m (55 pol. lb.), em 
orifícios novos. 

3. Instale o grampo da cablagem eléctrica no outro poste 
do cárter. Aperte até 4,0 N·m (35 pol. lb.) , em orifícios 
usados, ou 6,2 N·m (55 pol. lb.), em orifícios novos. 

4. Coloque a tubagem da cablagem eléctrica no grampo 
e fi xe com o grampo.
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Instalar os Injectores do Combustível
NOTA: Certifi que-se de que todas as peças estão limpas, 

sem danos e sem resíduos e certifi que-se de que 
os conectores eléctricos têm o vedante colocado.

 Os O-rings e os grampos de fi xação devem ser 
substituídos sempre que o injector de combustível 
for separado da sua posição de montagem normal.

1. Lubrifi que ligeiramente os O-rings do injector de 
combustível com óleo de motor limpo.

2. Empurre o grampo de fi xação para o injector de 
combustível, alinhando o grampo conforme exibido.

3. Pressione o injector de combustível para a tampa do 
injector de combustível até o grampo de retenção 
encaixar no lugar.

4. Pressione o injector de combustível no orifício do 
colector de admissão e rode para a posição original.

5. Instale o parafuso da tampa do injector de combustível 
no colector de admissão e aperte até 7,3 N·m 
(65. pol. lb.). 

6. Empurre o conector eléctrico no injector de combustível 
certifi cando-se de que faz uma boa ligação.

7. Repita os passos 1 a 6 para o outro injector de 
combustível.

Instale o Sensor de Pressão Absoluta do Colector 
(PAC) ou Temperatura/Fixador do Sensor de Pressão 
Absoluta do Colector (TPAC) (ECV IEC)
NOTA: Certifi que-se de que todas as peças estão limpas, 

sem danos e sem resíduos e certifi que-se de que o 
conector eléctrico tem o vedante colocado.

1. Lubrifi que ligeiramente o O-ring do sensor do PAC ou 
TPAC e empurre o sensor para o orifício do colector de 
admissão.

2. Aperte o parafuso até 7,3 N·m (65 pol. lb.).
3. Empurre o conector eléctrico no sensor PAC ou TPAC 

certifi cando-se de que faz uma boa ligação.

Instalar o Sensor de Posição da Cambota
NOTA: Certifi que-se de que todas as peças estão limpas, 

sem danos e sem resíduos e certifi que-se de que 
os conectores eléctricos têm o vedante colocado.

NOTA: Em motores com design mais recente do suporte, 
deve ser defi nida uma folga de ar durante a 
instalação. Os suportes com design mais antigo 
não necessitam de ajuste.

1. Instale o sensor de posição da cambota e o conjunto 
do suporte nos postes do cárter.

2. Em motores com design mais recente do suporte, 
instale os parafusos e verifi que a folga de ar do sensor 
com um apalpa-folgas. Deve ser de 0,20-0,70 mm 
(0,008-0,027 pol.). Aperte os parafusos do suporte no 
cárter até 8,3 N·m (73 pol. lb.).

 Em motores com design do suporte mais antigo, fi xe o 
conjunto do suporte nos postes do cárter. Aperte os 
parafusos do suporte no cárter até 7,3 N·m (65 pol. 
lb.).

3. Empurre o conector eléctrico para o sensor de posição 
da cambota certifi cando-se de que faz uma boa ligação.

Instalar as Tampas da Válvula
Sequência de aperto

1

2

3

4

1. Certifi que-se de que as superfícies de vedação estão 
limpas.

2. Certifi que-se de que não existem arranhões ou 
rebarbas nas superfícies de vedação.

3. Instale um O-ring novo na ranhura de cada tampa.
4. Posicione as tampas nas cabeças do cilindro. Localize 

a tampa com o orifício do separador do óleo no cilindro 
número 1. Instale os parafusos em cada tampa e 
aperte à mão.

5. Aperte os fi xadores da tampa da válvula até:

Aperto Modelo
Junta/RTV 3,4 N·m (30 pol. lb.) CV
O-ring Preto
 c/parafusos de cabeça
 c/parafusos e 

espaçadores

5,6 N·m (50 pol. lb.)
9,9 N·m (88 pol. lb.) CV

O-ring Amarelo ou Castanho
 c/espaçadores integrais 6,2 N·m (55 pol. lb.)

CV
ECV
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Componentes Externos do Motor 

A

B

C

J

F
G H

I

E

D

A

A Protector da Rede de 
Resíduos B Rede de Resíduos C Defl ector Exterior D Rectifi cador-

Regulador

E Defl ector Interior F Oil Sentry™ G Sensor de 
Temperatura do Óleo H Tampa do Respiro

I Junta da Tampa do 
Respiro J Separador do Óleo 
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Instalar a Tampa do Respiro e os Defl ectores Internos
Sequência de aperto

1&5

2

3

4

1. Certifi que-se de que as superfícies de vedação do 
cárter e a tampa do respiro não têm material de junta 
antigo. Não raspe as superfícies uma vez que isto 
pode causar fugas. Utilize uma junta nova quando 
instalar a tampa do respiro. 

2. Verifi que para se certifi car de que não existem 
arranhões ou rebarbas nas superfícies de vedação.

3. Posicione a tampa do respiro e a junta no cárter. 
Instale os parafusos nas localizações 3 e 4. Aperte à 
mão neste momento.

4. Instale os defl ectores internos utilizando os parafusos e 
aperte à mão. Não aperte os parafusos neste 
momento; serão apertados após se instalar o 
alojamento do ventilador

Instalar o Sensor de Temperatura do Óleo (ECV IEC)
NOTA: Certifi que-se de que a peça está limpa, sem danos 

e sem resíduos e certifi que-se de que o conector 
eléctrico tem o vedante colocado.

1. Lubrifi que ligeiramente o O-ring do sensor de 
temperatura e instale o sensor de temperatura do óleo 
na tampa do respiro.

2. Aperte o sensor até 7,3 N·m (65 pol. lb.).
3. Empurre o conector eléctrico no sensor de temperatura 

do óleo certifi cando-se de que faz uma boa ligação.

Instalar o Oil Sentry™ (se equipado)
1. Aplique o vedante de tubo com Tefl on® (Loctite® 592™ 

PST® Vedante de Roscas ou equivalente) nas roscas 
do interruptor Oil Sentry™ e instale-o na tampa do 
respiro. Aperte até 4,5 N·m (40 pol. lb.).

2. Ligue o cabo eléctrico (verde) ao terminal do Oil 
Sentry™.

Instalar o Alojamento do Ventilador e os Defl ectores 
Externos
NOTA: Não aperte totalmente os parafusos até que todos 

os itens estejam instalados para permitir a 
mudança no alinhamento do orifício.

1. Faça deslizar o alojamento do ventilador na posição 
por cima da extremidade dianteira dos defl ectores 
internos. Rode um pouco alguns dos parafusos para 
mantê-lo no lugar.

2. Posicione os defl ectores externos e fi xe utilizando os 
parafusos M6. Instale os parafusos M6 (com 20 mm de 

comprimento) no lado da porta de admissão das 
cabeças do cilindro, incluindo qualquer correia de 
elevação. Instale os parafusos M6 (com 16 mm de 
comprimento) no lado da porta de escape da cabeça 
do cilindro. Instale os parafusos curtos M5 (com 10 mm 
de comprimento) nos orifícios superiores de montagem 
dos defl ectores externos (na placa de reforço). 
Certifi que-se de que quaisquer cabos são 
encaminhados através dos desvios ou entalhes 
adequados, de forma que não fi quem presos entre o 
alojamento do ventilador e os defl ectores.

3. Insira e aperte todos os parafusos do alojamento do 
ventilador e do defl ector restantes, excepto o parafuso 
do suporte de massa do rectifi cador-regulador. Aperte 
todos os parafusos M6 do alojamento do ventilador e 
do defl ector montados no alumínio até 10,7 N·m (95 
pol. lb.) num orifício novo, ou 7,3 N·m (65 pol. lb.) num 
orifício usado. Aperte todos os parafusos M5 do 
alojamento do ventilador e do defl ector na chapa 
metálica (placa de reforço) até 2,8 N·m (25 pol. lb.), em 
orifícios novos, ou 2,3 N·m (20 pol. lb.), em orifícios 
usados.

4. Aperte os parafusos da tampa do respiro até 11,3 N·m 
(100 pol. lb.) para novos orifícios ou 7,3 N·m (65 pol. 
lb.) para orifícios já utilizados, na sequência mostrada. 
Tenha em atenção que o primeiro parafuso é apertado 
uma segunda vez.

Instalar o Rectifi cador-Regulador

B
A C

A Correia de Massa
B Cabo de Massa
C Lingueta de Massa

NOTA: O terminal central do rectifi cador-regulador (B+) 
está desviado (afastado irregularmente) dos 
terminais exteriores (CA). Verifi que se a vela do 
rectifi cador-regulador está montada para 
corresponder ao desvio do terminal do rectifi cador-
regulador.

1. Se removido anteriormente, instale o regulador-
retifi cador no compartimento do ventilador. Volte a 
colocar as anilhas e as braçadeiras da mangueira.

 a. Se o motor tiver uma correia de massa, fi xe-a 
contra o lado exterior do regulador-retifi cador 
com um parafuso chapeado prateado ou verde.

 b. Se o motor tiver um cabo de massa que fi xa no 
mesmo orifício do que o fi xador do regulador-
retifi cador, fi xe uma extremidade ao regulador-
retifi cador e a outra extremidade à placa de 
apoio.

 c. Se o motor tiver um cabo de massa que fi xa num 
orifício da lingueta de massa separado no 
regulador-retifi cador, fi xe uma extremidade à 
lingueta de massa e a outra extremidade à placa 
de apoio.
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2. Aperte os parafusos pretos do rectifi cador-regulador 
1,4 N·m (12,6 pol. lb.).

 a. Aperte o parafuso da correia de massa até 2,8 
N·m (25 pol. lb.) para novos orifícios, ou 2,3 N·m 
(20 pol. lb.) para orifícios já utilizados.

 b. O cabo de massa que é fi xado nos mesmos 
orifícios do que o fi xador do regulador-retifi cador, 
aperte o parafuso que fi xa à placa de reforço a 
2,8 N·m (25 pol. lb.) para novos orifícios, ou 2,3 
N·m (20 pol. lb.) para orifícios já utilizados.

 c. O cabo de massa que é fi xado no orifício da 
lingueta de massa do regulador-retifi cador e à 
placa de reforço, aperte os parafusos a 5,6 N·m 
(50 pol. lb.) para novos orifícios, ou 4,0 N·m (35 
pol. lb.) para orifícios já utilizados.

3. Ligue a vela ao rectifi cador-regulador. Se o fi o púrpura 
tiver sido removido, verifi que se a patilha de bloqueio 
está elevada no terminal e empurre o terminal do fi o na 
vela antes de ligar ao rectifi cador-regulador. 

Instalar a Rede de Resíduos de Metal
Detalhes da Anilha Elástica

A

A Anilha Elástica

A

B

C

D

E

A Rede de Resíduos de Metal B Ventoinha
C Volante do Motor D Espaçador
E Parafuso Hexagonal

1. Verifi que se as patilhas de bloqueio na parte traseira 
da ventoinha estão introduzidas nos orifícios de 
bloqueio no volante do motor.

2. Para ajudar a montagem, procure os pernos do 
colector de admissão com rosca M6 com, pelo menos, 
100 mm de comprimento a utilizar como pinos guia. 
Insira os pernos do colector de admissão através dos 
orifícios de montagem da ventoinha de arrefecimento 
e rosque-os 4 ou 5 voltas no volante do motor.

3. Instale uma anilha elástica em cada perno com o lado 
côncavo para baixo na direcção da ventoinha de 
arrefecimento.

4. Instale um espaçador em cada perno com a 
extremidade em degraus para baixo. O diâmetro mais 
pequeno deve estender-se através da anilha elástica 
e da ventoinha, de forma que a ponta pouse no volante 
do motor e o ombro pouse na anilha elástica

5. Instale o anel de suporte nos pernos de forma que 
fi que em cima dos espaçadores. Em seguida, instale 
o fi ltro metálico no topo do anel de suporte. 

6. Instale as anilhas planas em cada um dos parafusos. 
Aplique Loctite® 242® nas roscas dos parafusos.

7. Remova cuidadosamente os pernos e substitua por pelos 
parafusos. Aperte os parafusos até 9,9 N·m (88 pol. lb.). 
Repita o procedimento para os pernos e parafusos. 

Instalar a Rede de Resíduos de Plástico
Coloque a rede de resíduos de plástico na ventoinha e fi xe 
com quatro parafusos. Aperte os parafusos até 4,0 N·m 
(35 pol. lb.).

Instalar o Separador do Óleo e o Equipamento
1. Certifi que-se de que o passa-fi os de borracha do 

separador do óleo está em bom estado. Insira o 
passa-fi os na tampa da válvula. Empurre o separador 
do óleo para dentro do passa-fi os na tampa da válvula.

2. Fixe o separador do óleo ao alojamento do ventilador, 
colocando o espaçador e o suporte do separador do 
óleo contra o alojamento do ventilador e fi xando com a 
correia e os dois parafusos. Aperte os parafusos até 
2,3 N·m (20 pol. lb.).
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Motor de Arranque e Componentes da UCE (ECV IEC)

B
A

C

A Unidade de Controlo 
Electrónica (UCE) B Suporte UCE

C Motor de Arranque

Instalar o Motor de Arranque Eléctrico e o Suporte da 
UCE (ECV IEC)
1. Instale o motor de arranque eléctrico utilizando os 

parafusos. Posicione o suporte da UCE. 
2. Aperte os parafusos até 16,0 N·m (142 pol. lb.).
3. Ligue os cabos ao solenóide.
4. Instale o tubo da vareta e alinhe o orifício de 

montagem com o orifício roscado no suporte da UCE. 
Fixe com o parafuso M5. Aperte o parafuso até 6,2 
N·m (55 pol. lb.) para novos orifícios, ou 4,0 N·m 
(35 pol. lb.) para orifícios já utilizados. 

UCE (ECV IEC)
NOTA: Os pinos da UCE devem ser revestidos com uma 

camada fi na de massa lubrifi cante eléctrica para 
evitar fricção e corrosão e pode ser necessária 
uma segunda aplicação se a UCE estiver a ser 
reutilizada.

1. Instale a UCE no suporte da UCE utilizando os 
parafusos. Aperte os parafusos M5 até 6,2 N·m 
(55 pol. lb.) para novos orifícios ou 4,0 N·m (35 pol. lb.) 
para orifícios já utilizados. 

2. Ligue os conectores eléctricos Preto e Cinzento. Os 
conectores e a UCE estão modulados de forma que 
não possam ser instalados incorrectamente.

Componentes do Corpo da Borboleta (ECV IEC)

E

B

F

A

DC

A

B

D

E

F

A Suporte do Filtro de 
Ar Reforçado B Corpo da Borboleta

C
Sensor de 

Temperatura do Ar 
de Admissão (TAA)

D Tubo Respirador

E Sensor de Posição 
da Borboleta (SPB) F Mangueira de 

Ventilação
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Instalar o Corpo da Borboleta (ECV IEC)
NOTA: Para motores com regulador eléctrico, não coloque parafusos no suporte do fi ltro de ar.
NOTA: Certifi que-se de que todas as peças estão limpas, sem danos e sem resíduos e certifi que-se de que o conector 

eléctrico tem o vedante colocado.
NOTA: Os motores mais recentes possuem sensores TAA ou PAC.
1. Instale um O-ring novo do corpo da borboleta antes da instalação. Certifi que-se de que todos os orifícios estão 

alinhados e abertos.
2. Instale o corpo da borboleta, o sensor de posição da borboleta, o sensor de temperatura do ar de admissão (TAA), 

sensor (apenas motores mais recentes) a ligação, a mola e o mancal da borboleta, como um conjunto. 
3. Instale o suporte do fi ltro de ar (apenas modelos com fi ltro de ar reforçado) no corpo da borboleta com os parafusos. 

Aperte os parafusos até 9,9 N·m (88 pol. lb.).
4. Ligue a mangueira do separador do respiro ao topo do corpo da borboleta utilizando um alicate para comprimir o 

grampo da mola. Encaminhe a mangueira através do alojamento pressionando a mangueira para dentro do corte do 
alojamento do ventilador. Posicione a manga de abrasão.

5. Em motores mais recentes com sensor de Temperatura do ar de admissão em separado (TAA) e sensor PAC, empurre 
o conector eléctrico para o sensor de posição TAA, certifi cando-se de que faz uma boa ligação ouvindo um clique.

6. Ligue a mangueira de ventilação de D.I. de 5/32 pol. desde o módulo da bomba de combustível até ao fundo do corpo 
da borboleta.

7. Empurre o conector eléctrico para o sensor de posição da borboleta certifi cando-se de que faz uma boa ligação.
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 ADVERTÊNCIA A gasolina é extremamente infl amável e os vapores podem 
explodir se forem infl amados. Guarde a gasolina apenas 
em contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e 
desocupados, longe de faíscas ou de chamas. O combustível 
derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com 
peças quentes ou faíscas da ignição. Nunca utilize gasolina 
como agente de limpeza.

O Combustível Explosivo pode causar 
incêndios e queimaduras graves.
Não encha o depósito de combustível enquanto 
o motor estiver quente ou a trabalhar.

Bomba de Combustível (ECV IEC)
Instalar a Bomba de Elevação de Combustível e o Módulo da Bomba de Combustível

I

A B

H

F

J

C

E

G

D

A Bomba de Impulso B Mangueira de 
Admissão C

Saída para o Módulo 
da Bomba de 
Combustível

D Mangueira de 
Impulsos

E Conector Eléctrico F Módulo da Bomba de 
Combustível G

Defl ector do Módulo 
da Bomba de 
Combustível

H
Conector da Linha de 
Combustível de Alta 

Pressão

I Grampo Oetiker J Porta de Purgar/Bujão 
de Ventilação
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4. Instale o defl ector do módulo da bomba de combustível 
no cárter utilizando os parafusos. Aperte os parafusos 
até 11,9 N·m (105 pol. lb.). 

5. Empurre o conector da linha de combustível de alta 
pressão para o encaixe do módulo da bomba de 
combustível.

6. Se o grampo Oetiker tiver sido cortado para remover a 
linha de combustível de admissão, faça deslizar um 
grampo Oetiker novo para a linha de combustível e ligue 
a linha de combustível. Utilize apenas um alicate de 
grampo Oetiker para engastar os grampos Oetiker. O 
engate de grampo Oetiker deve apontar para cima, 
afastado do topo do módulo da bomba de combustível e 
a manga de abrasão deve ser posicionada por cima do 
grampo Oetiker.

7. Ligue o conector eléctrico ao topo do módulo da 
bomba de combustível. Certifi que-se de que a patilha 
de bloqueio cinzenta é retirada antes de ligar. Empurre 
o conector para o terminal até ouvir um clique e, em 
seguida, empurre a patilha de bloqueio cinzenta para 
bloquear o conector. 

8. Instale o módulo da bomba de combustível no defl ector 
utilizando os parafusos. Aperte os parafusos até 9,2 
N·m (81 pol. lb.).

NOTA: Algumas aplicações podem ter dois fi ltros de 
combustível em linha. Nessas aplicações, ligue o 
fi ltro e a mangueira de combustível de 51-75 
mícron em linha à rebarba de admissão da bomba 
de elevação de combustível e fi xe com a 
braçadeira de mola. Ligue o fi ltro de papel e a 
mangueira de combustível da IEC de 10 mícron em 
linha à rebarba de escape da bomba de elevação 
de combustível e fi xe com uma braçadeira de mola. 

NOTA: Certifi que-se de que todas as peças estão limpas, 
sem danos e sem resíduos e certifi que-se de que o 
conector eléctrico tem o vedante colocado.

NOTA: Os pinos do módulo da bomba de combustível 
devem ser revestidos com uma camada fi na de 
massa lubrifi cante eléctrica para evitar fricção e 
corrosão e pode ser feita uma segunda aplicação 
se o módulo da bomba de combustível estiver a 
ser reutilizado.

1. Instale a bomba de elevação de combustível e as 
linhas como um conjunto. Ligue a linha de impulsos ao 
encaixe do vácuo do cárter. 

2. Instale a bomba de elevação de combustível para fi xar 
ao alojamento utilizando parafusos. Aperte os 
parafusos M6 até 7,3 N·m (68 pol. lb.), em orifícios 
novos, ou até 6,2 N·m (55 pol. lb.) em orifícios usados. 

3. Ligue o fi ltro e a mangueira de combustível do IEC de 
10 mícron em linha à rebarba de admissão da bomba 
de elevação de combustível e fi xe com a braçadeira de 
mola.
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Instalar os Controlos do Regulador Externo (ECV IEC) (Apenas Regulador Mecânico)

D

A
B

C B

I

F
F

D

E C

A G H

A Suporte de Controlo 
da Velocidade B Grampo do Cabo C Parafuso D Alavanca do Actuador 

da Borboleta (inferior)

E Anilha Elástica F Alavanca de Controlo 
da Borboleta (superior) G Anilha Plana H Porca

I Mola de Retorno
1. Instale a alavanca do regulador no veio transversal do regulador. 
2. Certifi que-se de que a ligação da borboleta, a mola de ligação e o mancal da ligação preto estão ligados à alavanca do 

regulador e à alavanca da borboleta no corpo da borboleta. 
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Componentes do Painel de Controlo 
(Regulador Mecânico)

E

A

C

B

D

A Painel de Controlo de 
Montagem Superior B Veio de Controlo da 

Borboleta

C Alavanca Reguladora D Mola da Alavanca do 
Regulador

E Suporte do Controlo 
da Borboleta Inferior

Instalar o Painel de Controlo da Borboleta
Montar o Painel de Controlo de Montagem Superior
1. Instale o suporte de controlo do apoio inferior com o 

veio de controlo da borboleta. 
2. Instale o painel de controlo de montagem superior 

sobre o veio de controlo da borboleta. Fixe o painel de 
controlo ao alojamento do ventilador com os 
parafusos.

3. Monte a alavanca de controlo da borboleta e o 
equipamento aplicável no veio de controlo da 
borboleta.

4. Ligue a mola do regulador ao orifício marcado 
anteriormente na alavanca do regulador.

Instalar o Painel de Controlo de Montagem Inferior 
(se equipado)
NOTA: Para identifi car as várias peças e montar o painel 

de controlo da borboleta consulte Componentes 
de Controlo do Regulador Externo.

1. Instale o painel de controlo e o suporte de apoio 
inferior do fi ltro de ar (se utilizados) às cabeças do 
cilindro utilizando os parafusos. Aperte os parafusos 
até 10,7 N·m (95 pol. lb.) para novos orifícios, ou 7,3 
N·m(65 pol. lb.) para orifícios já utilizados.

2. Ligue a mola do regulador do suporte de controlo da 
borboleta ao orifício marcado anteriormente na 
alavanca do regulador.
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Componentes Externos do Motor 

S

R

L

M

N

O

D

F

C

A

B

E

Q

H

I

J

J
G

K

P

A Filtro de Ar Reforçado B Tampa do Filtro de Ar 
Simples C Elemento de Papel D Base do Filtro de Ar 

Simples

E Filtro de Óleo F Radiador de Óleo G O-ring H Enchimento/Vareta do 
Óleo

I Tubo de Enchimento 
do Óleo J Bujão de Drenagem 

do Óleo K Conector da 
Cablagem da GCU L DLA

M Ligação e Mola N Suporte do DLA O Suporte da GCU P Módulo da GCU

Q Painel de Controlo de 
Montagem Superior R Cabo da Vela de 

Ignição S Filtro de Ar Simples
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6. Fixe o DLA no suporte do DLA. Aperte até 3,2 N·m 
(28 pol. lb.).

7. Mova a borboleta para a posição da borboleta 
totalmente aberta e ajuste o suporte do DLA até ao 
ponto em que a ligação está fi xa, mas sem forçar o 
engate do eixo a mover-se.

8. Aperte à mão o suporte do DLA. Certifi que-se que o lado 
do suporte do DLA está nivelado com a extremidade do 
suporte da GCU. Aperte até 10,2 N·m (90 pol. lb.).

9. Empurre o conector eléctrico para o DLA.

Defi nir o Ajuste Inicial do Regulador 
(Apenas Regulador Mecânico)
ECV IEC
1. Mova a alavanca do regulador em direcção ao corpo 

da borboleta o máximo possível (borboleta totalmente 
aberta) e mantenha-a na posição.

2. Insira um prego no orifício no veio transversal e rode o 
veio no sentido anti-horário o máximo possível e, em 
seguida, aperte a porca até 7,1 N·m (63 pol. lb.).

BOSCH IEC (CV26, CV735, CV745)
Consulte a secção SISTEMA-BOSCH IEC para o 
procedimento de Ajuste Inicial do Regulador.

Instalar o Amortecedor
1. Instale as camisas da porta (se equipadas). Instale as 

juntas de escape e o silenciador. Instale o sensor de 
oxigénio, aperte até 50,1 N·m (37 pés lb.) e ligue à 
cablagem eléctrica.

2. Instale o restante equipamento suporte do silenciador 
(parafusos e porcas) e aperte até 9,9 N·m (88 pol. lb.).

3. Instale as porcas nos pernos de escape. Aperte as 
porcas 27,8 N·m (246 pol. lb.).

Instalar o Radiador do Óleo (se equipado)
1. Fixe o adaptador na bandeja do óleo com o bocal do 

fi ltro do óleo. Aperte o bocal do fi ltro do óleo até 28,5 
N·m (21 pés lb.).

2. Verifi que se todas as mangueiras de ventilação e de 
combustível estão ligadas de forma adequada e se não 
estão estranguladas. Instale os parafusos para fi xar o 
radiador do óleo no alojamento do ventilador. Aperte o 
parafuso superior até 2,8 N·m (25 pol. lb.) e o parafuso 
inferior até 2,3 N·m (20 pol. lb.).

Instalar o Filtro de Óleo e Encher o Cárter com Óleo
NOTA: Se testar a pressão do óleo após terminar a 

remontagem, instale o adaptador de pressão do 
óleo em vez do fi ltro de óleo.

1. Encha previamente um fi ltro de óleo novo seguindo as 
instruções.

2. Coloque um fi ltro novo numa bandeja rasa com a 
extremidade aberta virada para cima. Encha com óleo 
novo até o óleo atingir o fundo das roscas. Aguarde 2 
minutos para que o material do fi ltro absorva o óleo.

3. Aplique uma camada fi na de óleo na junta de borracha 
no fi ltro de óleo.

4. Para uma instalação adequada, consulte as instruções 
sobre o fi ltro do óleo.

5. Encha o cárter com óleo novo. O nível deverá estar na 
parte superior do indicador na vareta do óleo.

6. Volte a instalar o enchimento do óleo/a vareta e aperte 
fi rmemente.

Instalar o Conjunto do Filtro de Ar
NOTA: Para motores com regulador electrónico, apenas 

instale 1 parafuso no suporte do fi ltro de ar no lado 
do motor de arranque.

Consulte o Filtro de ar/Admissão para o procedimento de 
remontagem do fi ltro de ar.
Filtro de Ar Reforçado
1. Instale o conjunto do fi ltro de ar nos pernos de 

montagem do corpo da borboleta. Fixe e aperte as 
porcas até 7,4-9,0 N·m (65,5-80 pol. lb.). 

2. Instale e aperte os dois parafusos de montagem 
superiores que fi xam o fi ltro de ar ao suporte do fi ltro 
de ar. Aperte os parafusos até 9,9 N·m (88 pol. lb.).

Filtro de Ar Simples
1. Verifi que se o O-ring está presente à volta do D.E. 

maquinado do corpo da borboleta e coloque a base do 
fi ltro de ar nos pernos do corpo da borboleta. Fixe a 
base do fi ltro de ar utilizando três porcas. Ligue o 
suporte da base do fi ltro de ar às cabeças do cilindro 
com quatro parafusos atrás de qualquer suporte ou 
painel de controlo. Ligue a base do fi ltro de ar ao 
suporte inferior com os parafusos M5 através da 
secção inferior da base. Aperte as porcas até 7,4-9,0 
N·m (65,5-80 pol. lb.) e os parafusos de montagem M5 
inferiores até 2,3 N·m (20 pol. lb.).

2. Instalar os componentes do fi ltro de ar conforme 
descrito em Filtro de Ar/Admissão.

Instalar o Regulador Electrónico (se equipado)

Alinhamento do Suporte do DLA

A

A Alinhe o Lado do Suporte do DLA e a Extremidade 
do Suporte da GCU

1. Instalar o suporte da GCU do suporte do fi ltro de ar. 
Aperte até 9,9 N·m (88 pol. lb.).

2. Encaminhe o conector da GCU através do suporte da 
GCU e conecte à GCU.

3. Instale a GCU no suporte da GCU. Instale e aperte os 
parafusos até 2,1 N·m (19 pol. lb.).

4. Instale o suporte do DLA no suporte da GCU e não 
aperte completamente os parafusos para o suporte se 
poder mover.

5. Conecte a ligação e a mola do DLA ao corpo da 
borboleta.
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Ligue os Cabos da Vela de Ignição
Ligue os cabos às velas de ignição.

Preparar o Motor Para Funcionamento (ECV IEC)
NOTA: Se a UCE, o corpo da borboleta, o SPB ou o 

módulo da bomba de combustível forem 
substituídos, é necessário efectuar o 
Restabelecimento da UCE e a Aprendizagem do 
SPB. Consulte a Reposição do Sistema Eléctrico e 
o Procedimento de Aprendizagem do SPB.

O motor está agora completamente remontado. Antes 
de ligar ou utilizar o motor, certifi que-se de que segue os 
seguintes passos.
1. Certifi que-se de que todo o equipamento está apertado 

fi rmemente.
2. Certifi que-se de que instala os bujões de drenagem do 

óleo e o interruptor de pressão do Oil Sentry™ e um 
fi ltro do óleo novo.

3. Encha o cárter com a quantidade, o peso e o tipo de 
óleo correcto. Consulte as recomendações e os 
procedimentos em Manutenção, Especifi cações e 
Sistema de Lubrifi cação.

4. Ajuste o parafuso de ajuste da velocidade ao ralenti, 
conforme necessário. Consulte o Sistema de 
Combustível.

5. Ligue a distribuição de combustível.

Ajuste da Sensibilidade (Apenas Regulador Mecânico)

B

A

C
D

E

A Alavanca Reguladora B Orifício 1
C Orifício 2 D Orifício 3
E Orifício 4

A sensibilidade do regulador é ajustada, reposicionando a 
mola do regulador nos orifícios da alavanca reguladora. Se 
ocorrer uma velocidade pico com uma alteração na carga 
do motor, o ajuste do regulador está demasiado sensível. 
Se ocorrer uma diminuição da velocidade abrupta ao se 
aplicar carga normal, deve ajustar-se o regulador para uma 
sensibilidade superior. Ajuste da seguinte forma:
1. Para aumentar a sensibilidade, mova a mola para mais 

perto do ponto pivô da alavanca do regulador.
2. Para diminuir a sensibilidade, mova a mola para fora 

do ponto pivô da alavanca do regulador.

Testar o Motor
Recomenda-se a utilização do motor sobre uma bancada, 
antes da instalação na peça do equipamento.
1. Ligue o motor, verifi que se existem fugas e para se 

certifi car de que existe pressão do óleo (20 psi ou 
mais). Deixe o motor trabalhar ao ralenti durante 2-3 
minutos e, em seguida, mais 5-6 minutos entre o ralenti 
e a gama média.

2. Ajuste o parafuso de velocidade ao ralenti localizado 
no corpo da borboleta conforme necessário. A 
defi nição da velocidade ao ralenti padrão para os 
motores com IEC é de 1500 RPM, mas algumas 
aplicações podem exigir uma defi nição diferente.

3. Ajuste o batente da velocidade alta conforme 
necessário localizado no painel de controlo (se 
equipado). Certifi que-se de que a velocidade máxima 
do motor não ultrapassa 4200 RPM (sem carga).

4. Regulador Mecânico:  Ajuste o ralenti regulado e alta 
velocidade (RPM) para os ajustes necessários. 
Certifi que-se de que a velocidade máxima do motor 
não ultrapassa 3900 RPM (sem carga).

 Regulador Electrónico:  Ligue um cabo de ligação 
directa de 12 volt ao fi o vermelho de entrada de 
controlo de velocidade com o marcador amarelo. A 
velocidade do motor deve aumentar para alta 
velocidade. Certifi que-se de que a velocidade máxima 
do motor não ultrapassa 4200 RPM (sem carga). Se a 
velocidade do motor não aumentar, consulte a secção 
do Regulador para uma adequada resolução de 
problemas e diagnóstico.
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