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APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS: 323.01.57 (CP3) | 323.01.571 (CP3 HS3)

PRODUTOS RELACIONADOS:
• 323.01.57 - Ferramenta para desmontagem de elementos em BOMBAS CP3.
• 323.01.571 - Ferramenta para desmontagem de elementos em BOMBAS CP3HS3 (Euro 5)
• 323.02.13 - Óleo de corte.
• 323.02.25 - Ferramenta de Desbaste.
• 323.02.26 - Ferramenta de Acabamento
• ecp.30.7505 ao ecp.30.7530 - Elementos sobre-medidas para BOMBAS CP3.

(01) - Manípulo | (02) - Disco de Apoio | (03) - Suporte da Ferramenta 323.01.57 | (04) - Suporte da Ferramenta 323.01.571

* As ferramentas diferem-se apenas nos suportes (03) e (04).
** São necessárias três ferramentas iguais para proceder com os trabalhos em cada tipo de bomba.

COMPOSIÇÃO DAS FERRAMENTAS:

(01)

(02)

(03) (04)

1.1. - BOMBAS CP3:
Rotacione o eixo da bomba para aliviar a tensão sobre cada pistão e encontre a melhor posição de encaixe. 
Guie a extremidade do Suporte (03) à cabeça do elemento, através do orificio do pistão, e apóie o Disco (02) 
na lateral da Bomba.
Não force o manípulo (01) após encontrar resistência, evitando danos ao SUPORTE (03).

1.2. - Bombas CP3 HS3 (Euro 5)
Rotacione o eixo da bomba para aliviar a tensão sobre cada pistão e encontre a melhor posição de encaixe. 
Guie a extremidade do Suporte (04) ao degrau na cabeça do pistão e apóie o Disco (02) na lateral da Bomba.
Observe que neste tipo de bomba, o encaixe não se faz pelos orificios dos pistões.
Não force o manípulo (01) após encontrar resistência, evitando danos ao SUPORTE (04)

1. Acoplamento das Ferramentas

(01)

Após aplicar as três Ferramentas na bomba, o eixo ficará livre para ser retirado.

3.1. - Desrosqueie as ferramentas apoiando os 
pistões dos elementos até que saiam das camisas.

3.2. - Na montagem, insira os elementos e 
pistões nas camisas e comprima-os com os 
dedos para certificar de que estão corretamente 
encaixados.
Este procedimento é importante para não danificar 
as ferramentas ao comprimir os pistões fora de 
posição.

2. Desmontagem do Eixo

3. Desmontagem e Montagem dos Elementos

* Em BOMBAS CP3: Para a aplicação dos elementos sobre-medidas, é necessário retrabalhar as camisas da bomba.
** Consulte o Informativo das Ferramentas 323.02.25 e 323.02.26.


