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RECOMENDAÇÕES AMBIENTAIS
Após o uso deste produto procure encaminhar 
os materiais e sua embalagem, papelões, papéis, 
óleos, metais, plásticos e borrachas a locais 
certificados pelos órgãos ambientais competentes, 
destinados a coleta e reciclagem. Agindo assim 
você estará contribuindo para um futuro melhor.

CERTIFICADO DE GARANTIA.

VERIFICAÇÕES NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO RADIADOR E INTERCOOLER

IMPORTANTE!

A garantia será concedida exclusivamente no local de compra do produto, de 
acordo com as instruções a seguir:

Preencha, sem rasuras, todas as informações solicitadas neste certificado de 
garantia no ato de aquisição do produto.

Este certificado deve ser anexado à peça que será enviada para análise, 
juntamente com a cópia da nota fiscal de compra.

CERTIFICADO DE GARANTIA

N° da NF: 

Data da venda:

Veículo:                                                 Ano:                         

Placa:                                               Km atual: 

Revendedor:

Tel. do revendedor:                                  

Escolha o radiador que será aplicado no veículo através do código do produto correspondente 
no catálogo de linha térmica Magneti Marelli, disponível no site (www.mmcofap.com.br) e em 
seus distribuidores e revendedores.

1°  Inicie a remoção do radiador danificado pelos procedimentos de segurança. Utilize EPI’s 
como óculos de segurança e luvas para proteção das mãos. Certifique-se que o motor esteja 
realmente frio, que o freio de mão esteja acionado e a chave removida do comutador de ignição. 
Remova o conector do eletroventilador para evitar que entre em funcionamento. 
ATENÇÃO: Nunca remova a tampa do radiador/reservatório de expansão quando o motor estiver 
quente, pois o líquido de arrefecimento, além de aquecido, está sob pressão e será expelido 
rapidamente,  o que pode causar sérias queimaduras quando em contato com a pele.
2°  Remova a tampa do radiador/reservatório de expansão.
3°  Coloque um reservatório abaixo do dreno do radiador e remova a tampa para drenagem do 
liquido de arrefecimento. Caso o radiador não possua dreno, remova a mangueira inferior do 
radiador.
CUIDADO: O líquido de arrefecimento é tóxico e por este motivo nunca utilize a boca para 
removê-lo do  radiador. 
4°  Desconecte as mangueiras de entrada e retorno, e, caso existam, as linhas de refrigeração 
do óleo da transmissão e a mangueira do líquido de arrefecimento. Mantenha as extremidades 
das mangueiras e conectores das linhas de refrigeração limpas e protegidas. Tenha cuidado 
para não dobrar as linhas de refrigeração.
5°  Remova os parafusos de fixação do radiador e do defletor do eletroventilador.
6°  Remova com cuidado o radiador danificado e avalie acessórios como interruptor térmico, 
coxins, suportes, torneiras, porcas, parafusos, substituindo-os em caso de necessidade.
7°  Inicie a instalação posicionando o novo radiador no veículo, com cuidado para não danificá-lo.
8°  Aperte os parafusos de fixação do radiador e dos defletores do eletroventilador.
9°  Avalie o estado das abraçadeiras e, sendo necessário, providencie a substituição. Reconec- 
te as mangueiras do radiador e aperte as abraçadeiras.
10° Reconecte as linhas de refrigeração do óleo da transmissão e a mangueira do reservatório 
do liquido de arrefecimento, caso elas existam. 
11° Feche o dreno e reconecte o eletroventilador. 
12° Abasteça o sistema com a solução composta de líquido de arrefecimento e água desmine-
ralizada, na proporção e especificação determinada pelo fabricante do veículo, respeitando os 
limites máximo e mínimo do sistema.

13° Retire o ar do sistema através da torneira de desaeração ou, em alguns casos, pelo sensor 
de temperatura localizado próximo ao motor.
14° Realize o teste de estanqueidade no sistema de arrefecimento. Caso seja identificada 
irregularidade, providencie as respectivas correções.
15° Monte a tampa do radiador/reservatório de expansão e coloque o motor em funcionamento, 
observando o aumento de temperatura no painel até que seja atingida a temperatura de trabalho 
e o eletroventilador seja acionado. Em alguns veículos, monitorar a lâmpada indicadora de 
superaquecimento. 
ATENÇÃO: Caso o indicador de temperatura esteja próximo da faixa vermelha, ou a lâmpada de 
advertência se acenda, desligue o motor imediatamente e deixe-o esfriar. Em seguida, identifique 
se existe ar no sistema de arrefecimento, retirando-o através da torneira de desaeração ou, em 
alguns casos, pelo sensor de temperatura localizado próximo ao motor. Verifique, então, o 
funcionamento do eletroventilador. 
16° Com o sistema funcionando em perfeitas condições (eletroventilador é acionado sempre que a 
temperatura excede o limite de trabalho) retire o reservatório abaixo do radiador e descarte o 
liquido depositando em local apropriado, longe do alcance de crianças e animais. 
17° Com o motor frio, após um período de utilização do veículo, verificar o nível do líquido de 
arrefecimento, e, caso esteja abaixo da indicação mínima, procure identificar a existência de 
vazamento e/ou abraçadeiras soltas.

IMPORTANTE: Verificar periodicamente o nível do líquido de arrefecimento e proceder com sua 
substituição, conforme especificado pelo fabricante do veículo. 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - INTERCOOLER

1°  Inicie a remoção soltando as abraçadeiras de fixação das mangueiras de entrada e saída do 
intercooler.
2°  Solte os acessórios de fixação e retire o intercooler danificado.
3° Avalie as condições das mangueiras (dilatadas, ressecadas, trincadas ou danificadas), 
abraçadeiras (danificadas e/ou torque de fixação) e dos acessórios (coxins, travas e suportes).  
Caso identifique qualquer irregularidade, proceda com a substituição do componente.

IMPORTANTE: Antes de instalar o novo intercooler realize uma inspeção minuciosa no turbo 
compressor, nos dutos e mangueiras a procura de contaminações de óleo. Caso seja identificada 
essa anomalia, sua origem está no turbo compressor, proceda com sua correção antes de instalar 
o novo intercooler.
4°  Inicie a instalação posicionando o novo intercooler no veículo, com cuidado para não danificá-lo.
5°  Aperte os acessórios de fixação, garantindo que o intercooler esteja bem fixado.
6°  Reconecte as mangueiras de entrada e saída e aperte as abraçadeiras.



PRAZO DE GARANTIA

VERIFICAÇÕES NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - RADIADOR 

A Magneti Marelli assegura ao consumidor a qualidade deste produto e responde por falhas de 
fabricação e/ou material que ele possa apresentar durante o período de 06 meses, já incluído o prazo 
legal de 03 meses, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao cliente final.

IMPORTANTE: A garantia será concedida desde que, após realização da avaliação pela Magneti Marelli, 
seja comprovada a existência de falha na fabricação ou de material do produto.
Não são reembolsados:
• Cobranças de guinchos.
• Aluguel ou substituição do veículo.
• Consertos ou substituição de motores, mangueiras e componentes.
• Mão de obra referente à instalação de peças, ajustes e regulagens.
• Deslocamentos de pessoas, ou o veículo.
• Inconvenientes alegados pelo cliente final. 
     
PERDA DA VALIDADE DA GARANTIA

• Certificado ou Nota Fiscal de compra rasurada e/ou adulterada.
• Produto que apresente sinais de violação, substituição de peças ou tentativa de reparação realizada  
   (por terceiros ou pelo cliente final.)
• Danos causados por instalação incorreta, uso indevido, acidentes, descuido, falta do
   líquido de arrefecimento ou fora das especificações do fabricante do veículo.

ALERTAS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

NOTA: Conforme descrito no manual, o veículo deve ser imediatamente parado assim que for identificada 
elevação da temperatura do motor, para que se evite assim os danos ocasionados pelo superaqueci-
mento do sistema de refrigeração do veículo.

ELETROVENTILADOR

Verificar a existência de ruídos anormais, trepidações do conjunto devido ao desbalanceamento 
do motor/hélice, pás quebradas, tortas ou soltas. Verificar a integridade dos conectores e 
terminais. Confirmar o funcionamento da segunda velocidade (para os veículos que a possuem).

VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Verifique a existência de trincas, deformações, pontos de oxidação e as temperaturas de 
abertura e fechamento. Identificando qualquer irregularidade proceda com a sua substituição.

NOTA: Após qualquer manutenção realizada no sistema de arrefecimento, é de suma importân-
cia realizar sempre o teste de estanqueidade para garantir que não existam vazamentos e/ou 
componentes soltos.

Para garantir o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento e manter a temperatura ideal 
do motor em funcionamento, realize as manutenções preventivas conforme especificado pelo 
fabricante do veículo. Quando o sistema apresentar alguma irregularidade em seu funcionamento, 
é importante realizar uma avaliação completa em todos os seus componentes.

LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO

Sempre utilize  líquido de arrefecimento na proporção e especificação recomendada pelo fabricante 
do veículo.
Utilize sempre água desmineralizada, já que a água da torneira (pura ou na solução com o líquido 
de arrefecimento) pode ocasionar corrosão ou incrustação no sistema devido à presença de cloro 
e outros minerais.

TAMPA DE PRESSÃO

Inspecione a tampa e a junta de borracha. Caso apresente irregularidades (como trincas, fissuras, 
quebras ou falta de flexibilidade) providencie a substituição. 

MANGUEIRAS

Inspecione minuciosamente todas as mangueiras do sistema. Caso seja identificada dilatação, 
ressecamento, deformidades, desgastes ou marcas de atrito, providencie substituição. Verifique 
também se as abraçadeiras estão realmente com a pressão correta para o aperto das
mangueiras.

Escolha o radiador que será aplicado no veículo através do código do produto correspondente 
no catálogo de linha térmica Magneti Marelli, disponível no site (www.mmcofap.com.br) e em 
seus distribuidores e revendedores.

1°  Inicie a remoção do radiador danificado pelos procedimentos de segurança. Utilize EPI’s 
como óculos de segurança e luvas para proteção das mãos. Certifique-se que o motor esteja 
realmente frio, que o freio de mão esteja acionado e a chave removida do comutador de ignição. 
Remova o conector do eletroventilador para evitar que entre em funcionamento. 
ATENÇÃO: Nunca remova a tampa do radiador/reservatório de expansão quando o motor estiver 
quente, pois o líquido de arrefecimento, além de aquecido, está sob pressão e será expelido 
rapidamente,  o que pode causar sérias queimaduras quando em contato com a pele.
2°  Remova a tampa do radiador/reservatório de expansão.
3°  Coloque um reservatório abaixo do dreno do radiador e remova a tampa para drenagem do 
liquido de arrefecimento. Caso o radiador não possua dreno, remova a mangueira inferior do 
radiador.
CUIDADO: O líquido de arrefecimento é tóxico e por este motivo nunca utilize a boca para 
removê-lo do  radiador. 
4°  Desconecte as mangueiras de entrada e retorno, e, caso existam, as linhas de refrigeração 
do óleo da transmissão e a mangueira do líquido de arrefecimento. Mantenha as extremidades 
das mangueiras e conectores das linhas de refrigeração limpas e protegidas. Tenha cuidado 
para não dobrar as linhas de refrigeração.
5°  Remova os parafusos de fixação do radiador e do defletor do eletroventilador.
6°  Remova com cuidado o radiador danificado e avalie acessórios como interruptor térmico, 
coxins, suportes, torneiras, porcas, parafusos, substituindo-os em caso de necessidade.
7°  Inicie a instalação posicionando o novo radiador no veículo, com cuidado para não danificá-lo.
8°  Aperte os parafusos de fixação do radiador e dos defletores do eletroventilador.
9°  Avalie o estado das abraçadeiras e, sendo necessário, providencie a substituição. Reconec- 
te as mangueiras do radiador e aperte as abraçadeiras.
10° Reconecte as linhas de refrigeração do óleo da transmissão e a mangueira do reservatório 
do liquido de arrefecimento, caso elas existam. 
11° Feche o dreno e reconecte o eletroventilador. 
12° Abasteça o sistema com a solução composta de líquido de arrefecimento e água desmine-
ralizada, na proporção e especificação determinada pelo fabricante do veículo, respeitando os 
limites máximo e mínimo do sistema.

13° Retire o ar do sistema através da torneira de desaeração ou, em alguns casos, pelo sensor 
de temperatura localizado próximo ao motor.
14° Realize o teste de estanqueidade no sistema de arrefecimento. Caso seja identificada 
irregularidade, providencie as respectivas correções.
15° Monte a tampa do radiador/reservatório de expansão e coloque o motor em funcionamento, 
observando o aumento de temperatura no painel até que seja atingida a temperatura de trabalho 
e o eletroventilador seja acionado. Em alguns veículos, monitorar a lâmpada indicadora de 
superaquecimento. 
ATENÇÃO: Caso o indicador de temperatura esteja próximo da faixa vermelha, ou a lâmpada de 
advertência se acenda, desligue o motor imediatamente e deixe-o esfriar. Em seguida, identifique 
se existe ar no sistema de arrefecimento, retirando-o através da torneira de desaeração ou, em 
alguns casos, pelo sensor de temperatura localizado próximo ao motor. Verifique, então, o 
funcionamento do eletroventilador. 
16° Com o sistema funcionando em perfeitas condições (eletroventilador é acionado sempre que a 
temperatura excede o limite de trabalho) retire o reservatório abaixo do radiador e descarte o 
liquido depositando em local apropriado, longe do alcance de crianças e animais. 
17° Com o motor frio, após um período de utilização do veículo, verificar o nível do líquido de 
arrefecimento, e, caso esteja abaixo da indicação mínima, procure identificar a existência de 
vazamento e/ou abraçadeiras soltas.

IMPORTANTE: Verificar periodicamente o nível do líquido de arrefecimento e proceder com sua 
substituição, conforme especificado pelo fabricante do veículo. 

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - INTERCOOLER

1°  Inicie a remoção soltando as abraçadeiras de fixação das mangueiras de entrada e saída do 
intercooler.
2°  Solte os acessórios de fixação e retire o intercooler danificado.
3° Avalie as condições das mangueiras (dilatadas, ressecadas, trincadas ou danificadas), 
abraçadeiras (danificadas e/ou torque de fixação) e dos acessórios (coxins, travas e suportes).  
Caso identifique qualquer irregularidade, proceda com a substituição do componente.

IMPORTANTE: Antes de instalar o novo intercooler realize uma inspeção minuciosa no turbo 
compressor, nos dutos e mangueiras a procura de contaminações de óleo. Caso seja identificada 
essa anomalia, sua origem está no turbo compressor, proceda com sua correção antes de instalar 
o novo intercooler.
4°  Inicie a instalação posicionando o novo intercooler no veículo, com cuidado para não danificá-lo.
5°  Aperte os acessórios de fixação, garantindo que o intercooler esteja bem fixado.
6°  Reconecte as mangueiras de entrada e saída e aperte as abraçadeiras.


