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Substituição de Amortecedores – Volkswagen SpaceFox 2006/2010

CARACTERÍSTICAS DA 
SUSPENSÃO DIANTEIRA

DICA!
CASO ENCONTRE DIFICULDADE NA REMOÇÃO DO

AMORTECEDOR DIANTEIRO DO LADO DIREITO, 
UTILIZE O ENCOLHEDOR DE MOLAS NO LOCAL OU

ALIVIE  (NÃO RETIRE) OS PARAFUSOS DO QUADRO
PARA TER MAIS ESPAÇO, FACILITANDO 

A REMOÇÃO DO AMORTECEDOR.

DICA!
O APERTO DO PARAFUSO INFERIOR DO AMORTECEDOR
TRASEIRO DEVE SER FEITO COM O VEICULO NO SOLO
PARA EVITAR DANOS À BUCHA DO AMORTECEDOR.

MCPHERSON, MOLA HELICOIDAL, 
BANDEJA, BARRA ESTABILIZADORA 

E AMORTECEDORES TURBOGÁS
Código Amortecedor Turbogas 

Dianteiro: GP32476

Alivie os parafusos de fixação superior 
dos lados esquerdo e direito.2

Com o veículo 
no solo, afaste 
o reservatório de
partida à frio que
se encontra do
lado direito do
veículo.

1

Com o veículo apoiado no solo, alivie os parafusos das 
rodas, levante o veículo e retire as rodas. Apoie o eixo com 
cavaletes para aliviar a tensão no amortecedor e retire os
parafusos de fixação inferior e superior do amortecedor.

1

Após essa operação, retire o amortecedor 
e prenda-o na morsa. Remova a porca que 
prende o coxim do amortecedor e substitua-o 
(não esquecendo de realizar o escorvamento). 
Realize a operação inversa para a montagem 
do conjunto de suspensão.

2

Com o veículo 
suspenso, remova 
a porca da bieleta 
e o parafuso da
manga de eixo. 
Logo após, utilize 
a ferramenta de 
abertura da manga
para a remoção 
do Amortecedor.

3

Com o conjunto na bancada,
coloque o encolhedor de
molas e remova as porcas 
superior e inferior. 
Logo após, substitua 
o amortecedor 
(não esquecendo de 
realizar o escorvamento) 
e efetue a montagem 
do conjunto observando 
a sequência correta dos 
componentes.

4

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 as 

Bandeja (diant. direita e esquerda): BJC01039M, Bucha da Bandeja: BUC01116, Bieleta (dianteira): BTC01106, 
Junta Homocinética (Deslizante): JDC01325, Kit Suspensão (diant.): KSC1105S e (tras.): KSC0120S,

Mola a Gás (Porta Malas): 16562, Pivô de Suspensão: PSC01003M, TopKit (diant.): TKC01110 e (tras.): TKC01202.

Realize a operação inversa para a montagem do conjunto 
de suspensão, não esquecendo de retirar a ferramenta de 
abertura da manga.

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA
SEMI-INDEPENDENTE, MOLA HELICOIDAL 

E AMORTECEDOR TURBOGÁS.
Código Amortecedor Turbogas Traseiro: GB27320
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