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Medidor da Bomba Auxiliar  

MBA-500/GII 

 O MBA-500/GII é um equipamento com os seus adaptadores 

visa auxiliar medir a pressão da bomba auxiliar ou da galeria dos 

motores a diesel. 

a ) Conteúdo. 

 - Equipamento MBA-500/GII. 

 - 8 adaptadores  

 - Tubo 3mts. 

 - Manual e estojo. 

b ) Descrição. 

 

 

c ) Utilizando o equipamento: 

Alça 

Manômetro 

C/Glicerina 

Engate 

Adaptadores 
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- Escolha o adaptador correto e conecte no caminhão. 

1. Caminhões que não são injeção eletrônica. 

- A leitura da pressão correta tira-se com o caminhão em plena 

carga, não havendo esta possibilidade, acelere o motor. 

- Pessão estimada com motor em marcha lenta é por volta de 1,5 a 

2 BAR. E em alta é de 5 a 6 BAR. 

2. Caminhões com IE (Mercedes 1938-LS / S, 2638 e ônibus 
c/motor Scania 420. 

- Ligue o motor até que aqueça, tire a pressão em marcha lenta e 

em plena carga. 

- Pressão sugerida tanto em marcha lenta, 2 a 2,5 BAR e em alta é 

4,5 a 6 BAR. 

-Para linha SCANIA é de 5 a 6 BAR. 

3. Caminhões com série de motor 900C, ou seja 712C/ 914C/ 
1215C/ 1215/ 1418/ 1622/ 2324B/ 2324K/ 1728/ 915C. 

- Ligue o motor até que aqueça, tire a pressão em lenta e em plena 

carga. 

- Pressão sugerida tanto em baixa rotação quanto em alta é de 4,5 

a 6 BAR. 

4. Caminhões VOLVO FH/NH/FM: 

- Nos motores que equipam esses caminhões existe uma graxeta 

entre o bloco do motor e o cabeçote, esta fica localizada na parte 

traseira do lado esquerdo do bloco do motor. 

- A leitura da pressão deverá estar entre 3,5 a 4 BAR. 

Nota: Consulte sempre a tabela do fabricante. 

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do 
produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio. 

Assistência técnica consulte o nosso Site:www.planatc.com.br 
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Certificado de Garantia. 
 

 

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e 

assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará 

com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a 

uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte 

responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.  

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:  
  
- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo 

com o seu manual de instruções;  

- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;  

- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, 

etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem 

observadas as especificações e recomendações deste manual;  

- Manuseio/Uso indevido do equipamento;  

- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou 

umidade extrema;  

- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates 

danificados;  

- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, 

aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e 

acidentes.  

- O número de série adulterado ou rasurado. 
  
Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou 

necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através 

dos telefones abaixo: 

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 /   

98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;  

- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail:  

suportescanner@planatc.com.br; 

- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 

/    98966-9227. 

- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e 

das 13h às 17h48min. 
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