
1 - Alguns veículos possuem um painel de isolamento acústico
para proteger a caixa de câmbio, este painel deve ser removido
antes de iniciar as operações. O painel é preso com quatro
ganchos “Z” no chassis, abrir todos os ganchos girando-os para
que a ancoragem seja liberada permitindo sua remoção.

TK 9102

2 - Desmontar os quatro parafusos que fixam o servo da
embreagem na lateral direita do câmbio e mover lateralmente,
de forma que libere o acesso a janela do câmbio.

3 - Retirar os parafusos que fixam a tampa da caixa de câmbio
e remova-a.

4 - Para assegurar a passagem da tomada de força nos veículos
com o painel de isolamento acústico pode ser necessário 
desmontar temporariamente o suporte de apoio localizado perto
localizado perto da abertura lateral.

5 - Após ser limpa cuidadosamente a face plana da abertura
lateral, introduzir os pinos guia inclusos no kit de montagem 
e introduzir a junta de vedação tendo o cuidado de que a
lingueta “X” fique para cima.

IMPORTANTE: 
- Antes de iniciar a instalação leia e 
observe atentamente este manual de 
instalação.

- Nos casos de câmbios automáticos a 
instalação da tomada de força deve ser
realizada diretamente na concessionária
para que seja feita a parametrização do 
computador de bordo do veículo para 
utilização da tomada. Para câmbios 
manuais dar seqüência na instalação 
conforme informações a seguir.

- Retire todo o óleo da caixa de câmbio.

- A vida útil da tomada irá depender do 
cuidado na instalação, aplicação, 
operação, inspeção e da manutenção 
periódica.



7 - Retire o tampão da tomada de força para a verificação da folga.
Verifique se a folga entre as engrenagens da tomada de força e  
do câmbio está entre 0,15mm à 0,30mm.

6 - Monte os prisioneiros colocando-os nos dois orifícios inferiores 
da abertura. Coloque a tomada de força e aperte os parafusos e  
porca com um torque de 50 Nm. O sentido de montagem é forçado
 pela posição dos pinos guia impedindo montagem invertida. Depois 
 de a tomada já montada na abertura lateral, montar o servo de 
embreagem novamente em sua posição original.
                                                       
             

8 - Recoloque o tampão da tomada de força usando veda rosca (TEK BOND 050)
e torque de 11Nm à 27Nm. Recoloque o óleo na caixa até atingir o tampão de nível.
Coloque a conexão pneumática no local correto.

Fig.7

Após concluir o teste preliminar, instale a bomba na tomada de força.

Observação: 
Para bomba hidráulica acima de 15 kg instale um suporte para não 
comprometer a tomada de força. (O suporte não é fornecido).
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- NOS CASOS DE CÂMBIOS MANUAIS APLICAR O TESTE PRELIMINAR 
CONFORME INFORMAÇÕES A SEGUIR:
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