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* Imagens ilustrativas. 

 

Solução eficiente, prática, rápida, de fácil instalação e com baixo custo de utilização para 

roscas espanadas de cárters ou carcaças de motores. 

Caso aconteça o espanamento onde já está aplicado o bujão especial, existe a 

possibilidade do uso nas medidas posteriores mantendo a mesma solução. 

* Uso indicado em roscas espanadas de cárters ou carcaças de motores de motocicletas, 

automóveis, picapes, etc… 

 

 

Inicie a instalação do Bujão especial no orifício do cárter ou carcaça do motor a ser 

reparado girando-o levemente no sentido horário (à direita) e use a extremidade de 

menor diâmetro do bujão como guia para manter o alinhamento em relação ao 

orifício. Durante a confecção da nova rosca passe óleo lubrificante na rosca do 

bujão especial para facilitar o procedimento, retire e recoloque o bujão sempre 

limpando as limalhas e cavacos que podem dificultar o reparo, use para isto uma 

escova ou ar comprimido. Finalizando a nova rosca, coloque (use) o anel de 

vedação adequado (o’ring ou arruela auto deformável) e aplique o torque (aperto 

recomendado pelo fabricante) no bujão. 

Adicione o lubrificante do motor na quantidade e especificação indicada 

pelo fabricante. 
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Sempre que for necessário retirar o bujão substitua o anel ou arruela de vedação e 

instale aplicando o aperto recomendado. 

* Adicione o lubrificante do motor na quantidade e especificação indicada do 

fabricante. 

 

 
 

Consulte o aperto (torque) recomendado para o cárter ou carcaça de liga de 

alumínio no manual do fabricante. 

Substitua o anel de vedação (o’ring) ou arruela do bujão em toda a troca do 

lubrificante. 

Motocicletas – 2,50 Kgf (aprox.) 

Automóveis e Picapes – 3,00 Kgf (aprox.) 

 

Pilote equipado, consciente e respeite as leis de trânsito! 
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