
 
   

 
  

1025 1026 1054 1055 

Ferramenta para 
engraxar rolamentos – 
6201 – 6202 – 6203 – 

6204 - 6303 

 

Centelhador 
Ferramenta para testar 
centelha de automóveis 
com injeção eletrônica 

 

Ferramenta para tirar e 
colocar sensor da bóia 
tanque de gasolina do 

Fiat Palio e Uno 

 

Ferramenta para tirar e 
colocar bóia de gasolina 

do Passat, Parati, 
Voyage e Gol até 94 

 
 

 
 

 
  

1062 1062-A 1062-B 1062-C 

Saca bucha do VW 
1300, 1500, 1600, 

Passat, Parati, Gol e 
Voyage 

 
Saca bucha do dínamo 

para caminhões M.B 
 

Saca bucha do motor de 
partida do Opala 

 

2 pontas com medidas 
diferentes para saca 

bucha do Volks (c/ furo) 
ou Passat (s/ furo) 

 
 

 
 

 
 

 
1062-D 1066 1066-A 1068 

2 pontas Avulsas para  
saca-bucha de  

Mercedes (pequeno) ou 
Perkins (grande) 

 

Jogo de 5 peças para 
tirar e colocar polia 

magnética do ar 
condicionado 

 

Ferramenta para tirar 
polia magnética do ar 

condicionado dos 
compressores SANDEN 

 
Extrator da bucha da 

barra de direção do Gol 
novo, Golf e Polo 

 
 

 
 

 
 

 

1070 1070-A 1070-B 1070-C 

Ferramenta p/ remoção 
e fixação da tampa da 

bomba elétrica 
 

Ferramenta para 
desmontar e montar 

bomba de combustível 
Fiat Stilo e Doblò 

 

Ferramenta para tirar e 
colocar trava de bomba 

de combustível  
Gol e Kombi 

 
Ferramenta para trava 

da Bomba Elétrica  
do Corsa 

  
 

 
 

 

 1072 1075 1078 1078-A 

Ferramenta p/ remoção 
e fixação da cebolinha 

de óleo Monza c/ injeção 
eletrônica 

 
Ferramenta para trava 
do volante de direção  

D-20 e Opala 
 

Soquete sextavado com 
33 dentes para polia 

com catraca do 
alternador Valeo 

 

Soquete sextavado com 
28 mm para polia com 

catraca do  
alternador Renault 

 
 

 
 

 
 

 

1079 1080 15003 1065 

Soquete sextavado com 
24 mm para polia 
com catraca de  

alternador 

 
Ferramenta para sacar 
filtro de combustível de 

bicos injetores 
 

Chave 17 mm. para 
remoção e fixação da 

porca do motor de 
partida do Mercedes 

 

Saca Arraste de 
Furadeiras Bosch 

1182 / 1184 / 1186 / 
1198 
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