
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

BT 0592 
29.11.99 

 
Assunto: Mangueira do Pressostato – Nova Fixação 
Modelos: BWQ24A 
Marca:  Brastemp  

Informamos que os produtos fabricados a partir de Novembro/99 a mangueira do pressostato 
passa a ser fixada no Chicote Único através de Cinta de Amarração e não será mais enrolada 
em torno da Vareta de Suspensão  (Figuras 1 e 2). 

Essa modificação se faz necessária pela possibilidade da Mangueira do Pressostato 
desprender-se, devido às vibrações durante o funcionamento da lavadora. 

Para as Lavadoras que estão em campo em toda intervenção deve-se proceder como indicado 
abaixo: 

1. Solte a mangueira da Almofada de Ar e desenrole-a da Vareta de Suspensão; 

2. Não é necessário enrolar a Mangueira do Pressostato no Chicote Único, basta descê-la 
diretamente; 

3. Fixe primeiramente a Cinta Inferior que prende Mangueira do Pressostato à Almofada de Ar 
(Figura 1). 
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4. O ponto correto para se aplicar a Cinta superior é logo acima da primeira cinta que prende 
o Chicote Único ao tanque,  já existente (Figura 1). 

Fixe a Mangueira do Pressostato no Chicote Único, prestando atenção em deixar uma 
curva suave na mangueira, sem sofrer dobras ou estrangulamentos (Figura 2). 

5. Aperte a Cinta de Amarração com força suficiente para que a Mangueira do Pressostato 
não deslize. Esse aperto não deve ser excessivo a ponto de estrangular a Mangueira, 
impossibilitando a passagem do ar (Figura 2). 

6. Somente é necessário aplicar duas cintas para a perfeita fixação, pois a parte superior é 
fixada diretamente no pressostato. 

 

 

 

 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 

CINTA DE AMARRAÇÃO  00.0027.61.3 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Suporte Técnico e Treinamento 
Multibrás S/A 
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