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ELIMINAÇÃO SEGURA E PROFISSIONAL DAS CÂMARAS DE
FREIO DE MOLA
AVISO

Antes de iniciar qualquer serviço ou trabalho de inspeção, verifique se o veículo está
devidamente estacionado com os freios acionados e as rodas bloqueadas.

O procedimento a seguir torna a mola forte inoperável permitindo, assim, a eliminação segura da câmara.
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PASSO AÇÃO

AVISO

1

 Retire o conjunto do freio de mola do
veículo e coloque-o dentro de um recipiente
de aço fabricado adequadamente.
 O recipiente deve ter aberturas adequadas
previstas para permitir a utilização de uma
tocha de gás acetileno na área de corte.

 Certifique-se de que o recipiente é
suficientemente forte para impedir que
qualquer peça seja arremessada para fora
do recipiente.

2

 Posicione a câmara de mola de modo que
possa ser alcançada facilmente através dos
orifícios no recipiente.
 Dependendo do tamanho do recipiente,
pode ser necessário cortar a haste de
serviço para encaixar a câmara no mesmo.

 É responsabilidade do usuário verificar se
o recipiente de aço é forte o suficiente para
proteger a câmara de freio e as molas.

3

 Quando o conjunto estiver seguramente
posicionado no recipiente, use uma tocha
de gás acetileno para cortar um pequeno
orifício de 1.5" – 2.5" (38,1 mm – 63,5 mm)
de diâmetro na câmara de estacionamento.

 Antes de usar uma tocha de acetileno,
verifique se o operador está usando
equipamento de segurança pessoal
adequado e se existe ventilação adequada.
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4

 Após cortar um orifício na câmara de
estacionamento, a mola forte estará
visíveis.
 Use a tocha de gás acetileno para cortar a
mola forte.
 Depois de cortar a mola forte, use uma
chave de fenda ou uma ferramenta similar
para verificar se elas podem se mover
livremente na câmara.

5

 Espere algum tempo para que a câmara do
freio de mola esfrie ou mergulhe em água
para o resfriamento rápido.
 Agora a câmara pode ser eliminada de
maneira segura.

 Não coloque as mãos ou os dedos dentro do
recipiente.

Este Boletim de Serviço é importante para a operação ou manutenção dos produtos WABCO. A não
observância das instruções no Boletim de Serviço pode anular a sua garantia limitada. Este Boletim de Serviço
não expressa nem implica em nenhuma garantia adicional, extensões de garantia ou outras garantias. Os
dados apresentados neste documento são precisos, de acordo com o nosso conhecimento. Por favor, consulte
os Termos de Uso do nosso site na Internet para obter mais informações.
http://www.wabco-auto.com/footer/legal/copyrightterms-of-use/
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