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MEDIDOR DE PRESSÃO DA BOMBA
DE ÓLEO

15

Descrição do produto
Equipamento desenvolvido para teste e análise das condições 
da bomba de óleo do sistema de lubrifi cação do motor. 
Também testa o sistema hidráulico da direção e do câmbio 
automático de veículos à Gasolina, Álcool, GNV e Diesel. 

Características
•Manômetro com escala de 0 a 10 bar com proteção de 

borracha.
•05 adaptadores universais rosqueáveis, sendo 01 adaptador 

90°.
•Detecta a perda de pressão na bomba de óleo.

Modo de usar
•Com a ferramenta adequada, desapertar o interruptor de 

indicação do painel de pressão de óleo (cebolinha).
•Com um pano, limpar a sede da rosca e conectar o 

adaptador adequado.
•Ligar o motor, ter em mãos as informações de temperatura, 

RPM e pressão da bomba de óleo indicadas pelo fabricante.
•Em seguida, realizar a leitura no manômetro para realizar o 

diagnóstico.

Importante
•Ler atentamente o manual de instruções.

PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

•  Economia de tempo.
• Medição precisa e resultado 

confiável.
• Fácil leitura e diagnóstico da 

bomba de óleo.

• Travantes Químicos.
• Silicone Alta Temperatura.
• Aditivo/Solução para radiador
• Ferramentas manuais.

Qtde. embalagem Código
01 0702 109

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especifi cações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a 
sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou 
indiretamente resultantes da aplicação.


