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Substituição de Amortecedores Citroën - C4 Pallas 07/...
jan/16

Com o veículo no solo, 
alivie a carga da 
porca da haste 
do amortecedor.

2

Remova os limpadores
do parabrisa, desloque
a guarnição de água.

1

Levante o veículo, 
remova a porca da
bieleta e o parafuso
da manga de eixo.
Após esta operação,
remova o conjunto 
completo e o leve
para uma bancada.

3 Na bancada, coloque o encolhedor de molas e
remova na ordem: porca, coxim, prato superior
rolamento calço da mola, mola, coifa da haste 
e batente. Efetue a substituição do amortecedor,
efetue o escorvamento e realize a montagem do
conjunto ainda na bancada.

Com o veículo 
no solo, alivie 
os parafusos 
das rodas.

Levante o veículo,
retire as rodas e
apoie o eixo em 
cavaletes para 
aliviar a tensão nos amortecedores. 
Após essa operação, retire os 
parafusos de fixação inferiores 
e superiores.

Remova o amortecedor e prenda-
o na morsa. Solte a porca que
prende o coxim e faça a 
substituição do amortecedor, em
seguida efetue o escorvamento.

Após a montagem do conjunto 
na bancada, efetue o processo 
inverso no veículo.

4

ATENÇÃO: posicione corretamente o
ressalto do coxim para frente do veículo.

PARA A MONTAGEM NO VEÍCULO, INVERTA OPERAÇÃO DE DESMONTAGEM.

Nota: O aperto do parafuso inferior do amortecedor traseiro, deve ser feito 
com o veículo no solo para evitar danos à bucha do amortecedor.

5

AMORTECEDOR COFAP.
O melhor amigo do carro e do dono do carro.

ATENÇÃO:
Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado dos demais 

componentes da suspensão. Caso necessite, a Magneti Marelli Cofap oferece para 
esse veículo o Kit suspensão KSC17108S (diant.)/ KSC17203S (tras.), 

Terminal axial (diant.) TAC17007(até chassi 10310) ou TAC17008(coupé após chassi 10311),

Mola a gás (porta malas) 16498 - Coxim superior do amortecedor (s/ rolamento) CXC17104 ou
Coxim superior do amortecedor (c/ rolamento) CXC17105 
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CARACTERÍSTICAS DA 
SUSPENSÃO DIANTEIRA

AMORTECEDORES TURBOGÁS, McPHERSON,
MOLAS HELICOIDAIS, BANDEJA, BARRA 

ESTABILIZADORA  
(cód. Ams.Turbogas GP32691 

diant. esquerdo - GP32692 diant. direito).

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA
AMORTECEDORES TURBOGAS, MOLAS HELICOIDAIS;

EIXO DE TORÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA 
E SEMI-INDEPENDENTE. (código Amortecedor GL13081).


