
Manual de instalação:

Tanque de combus�vel plás�co para toyota bandeirante até 93

A instalação deste produto é muito simples, porém recomendamos que a mesma seja feita por um 
profissional de confiança do proprietário do veículo que tenha como função a manutenção de veículos 
automotores.

Antes de ser entregue aos nossos clientes, este produto é vistoriado e só depois desta fase é colocado a 
disposição.

Recomendações e dicas úteis:

 Lavar o tanque com certa quan�dade de óleo diesel para evitar que alguns resíduos ou par�culas fiquem 
dentro do tanque causando mau funcionamento do sistema de queima do combus�vel.

Não é necessário nenhum dos componentes para fazer a lavagem interna do tanque, sendo que o óleo 
u�lizado para a lavagem não deve ser reaproveitado para funcionamento do motor.

Para eliminar defini�vamente o acúmulo de ferrugem dentro do tanque, recomendamos a subs�tuição do 
bocal de abastecimento fabricado em chapa pelo bocal de plás�co fabricado pela metalúrgica C.L.A

Este produto possui uma conexão para respiro que de forma alguma deve ser fechado ou não u�lizado.

A função deste item é equilibrar a pressão atmosférica dentro do tanque com a pressão no ambiente 
externo evitando que o tanque infle ou murche.

Junto com o tanque pode ser comprado uma manta para acento do tanque, sua função principal é evitar 
o contato com a carroceria e possível desgaste do tanque por abrasão.

A boia que será usada neste produto é a mesma boia do tanque original.

Uma inovação deste produto é a posição do pescador que fica na posição ver�cal e permite que o 
combus�vel seja pescado na parte mais profunda do tanque e este item com o tempo pode ser 
subs�tuído basta acessar nosso site ou entrar em contato.

COLOCAÇÃO DO TANQUE

1. Re�re o bocal soltando as abraçadeiras que fixam o mangote ao tanque e ao bocal.

2. Solte as sapatas de fixação do tanque de chapa.
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3. Solte as abraçadeiras das mangueiras do pescador e de retorno e re�re as mangueiras. Agora perceberá 
que algum óleo diesel que está na tubulação deverá retornar, neste caso pode ser colocado um tampão 

ou ser puxado para um nível mais alto e assim o combus�vel não vazará.

4. Re�re o tanque e faça uma manutenção no lugar onde será colocado o tanque de plás�co da 
Metalúrgica C.L.A, se for necessário, lixe e passe uma ou duas demãos de �nta na cor do veículo para 
evitar ferrugem em contato com o novo tanque. Caso tenha comprado o kit ou a manta, prepare a área 
para a colocação da manta.

5. Coloque a boia no tanque plás�co da Metalúrgica C.L.A, não se esquecendo de antes colocar o anel de 
vedação de boia.

6. Coloque o tanque no lugar adequado e faça a colocação das mangueiras na posição do pescador e do 
retorno, aperte as abraçadeiras. Observe que no tanque tem e�quetas indica�vas da posição do pescado 
e do retorno.

7. Coloque o mangote, o bocal e aperte com suas referidas abraçadeiras.

Pronto, seu tanque está instalado e pronto para o uso, coloque combus�vel e verifique a marcação da 
boia.

Em caso de dúvida entre em contato com a Metalúrgica C.L.A.
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