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MANUAL DE INSTRUÇÃO 
EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS

 PARA TROCA DE ÓLEO 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM TIGER-B01
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- Leia com atenção e compreenda todas as instruções antes de 
operar.

- Guarde estas instruções em local seguro e de fácil acesso para ser 
lida quando necessário. Mantenha estas instruções para ajudar na 
manutenção futura.

- Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual de 
instruções não pode cobrir todas as condições ou situações possíveis 
que possam ocorrer durante a operação do equipamento. Deve ser 
entendido pelo operador que o bom senso e cautela são fatores que 
não podem ser incorporados a este manual, mas deve ser zelado 
pelo operador.

- NUNCA extraia ou opere seu equipamento com fluídos ou 
substâncias cáusticas ou inflamáveis.

- Ao extrair óleos com alta temperatura, mantenha mãos e o rosto 
protegido.

- Use seu equipamento apenas para a finalidade para qual foi 
projetado.

-Nunca modifique ou altere algum componente do equipamento.

-- Trabalhe com segurança, utilize sempre EPI’s para a sua 
segurança.
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Índice

Atenção
Nunca ultrapasse a pressão máxima recomendada de 115 psi de ar comprimido no seu equipamento,
esta ação pode acarretar em perda de garantia do equipamento e danos graves a sua saúde.

Não manusear ou movimentar seu equipamento quando estiver pressurizado, 

Nunca desmonte seu equipamento sem ter feito o treinamento de manutenção.

Nunca tocar alguma parte do seu corpo nas partes móveis do equipamento, o mesmo tem trabalho
involuntário até atingir sua pressão de equilíbrio que podem acarretar em danos graves a sua saúde.
Sempre utilize todos os EPIs ao manusear seu equipamento.

Nunca aponte a Mangueira de sucção ou varetas a qualquer parte do seu corpo, sempre manuseie 
com segurança mantendo afastado de todas as partes do seu corpo.

Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis
pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.

Se seu equipamento BOZZA apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas 
inabilitadas tentem consertá-lo. Utilize nossa Assistência Técnica que possui peças originais e
atendimento especializado.

Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, pelo telefone 0800-195050
(ligação gratuita)

  

Recomendações Importantes

- Evite utilizar óleos com impurezas ( cavacos, estopas, poeiras, etc.).

- Mantenha a sua linha de ar comprimido isenta de umidade.

- É imprescindível a drenagem diária do seu compressor de ar. 

- Utilize seu equipamento sempre respeitando a pressão máxima recomendada.

- Desligue ou desacople o ar comprimido do seu equipamento quando não estiver utilizando ou 
quando não será utilizado por breves períodos.

- Não fume ou opere seu equipamento próximo a fontes de calor.

- Nunca utilize seu equipamento para coletar outros fluídos. 

- Nunca tente desmontar ou reparar seu equipamento.

- Sempre utilize peças de reposição originais.

- Utilize um compressor com no mínimo 115PSI de pressão.
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Explosão - Geral

Nº Descrição Qtd. Nº Descrição Qtd.

1 Conjunto mangueira de sucção. 1 7 Câmara transparente 1

2 Bandeja de ferramentas 1 8 Válvula de segurança 1

3 Kit sondas 1 9 Conjunto mangueira de descarga 1

4 Recipiente para sondas 1 10 Válvula de esfera 1

5 Reservatório 1 11 Plugue rápido 1

6 Montagem registro vácuo 1

Explosão - Reservatório 
5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-11

5-9

5-8

5-6

5-12

5-7

5-13

5-14

5-15

5-10

Nº Descrição Qtd. Nº Descrição Qtd.

5-1 Montagem reservatório 1 5-9 Arruela 2

5-2 Alça 1 5-10 Arruela de pressão 2

5-3 Parafuso para alça 3 5-11 Porcas para rodízios 2

5-4 Válvula borboleta 1 5-12 Cotovelo 2

5-5 Encaixe giratório 1 5-13 Porca para cotovelo 2

5-6 Parafuso para rodas 2 5-14 Tubo com etiqueta nível 1

5-7 Rodas 2 5-15 Grampo para prender mangueira 1

5-8 Rodízios 2
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Explosão - Vácuo Explosão - Câmara 

6-1
6-2

6-3

6-4 6-6 6-5

6-7
6-8

6-9
6-10

6-11

6-12

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

Nº Descrição Qtd. Nº Descrição Qtd.

6-1 Plugue rapído 1 6-10 Tampa 1

6-2 Válvula esfera 1 6-11 Cabeçote 1

6-3 Bocal 1 6-12 O’rings 2

6-4 Medidor de vácuo 1 6-13 Tubo interno 1

6-5 Cotovelo 1 6-14 Bucha válvula 1

6-6 Adaptador ‘Y’ 1 6-15 O’ring 1

6-7 O’ring 1 6-16 Esfera 1

6-8 Eixo silencioso 1 6-19 Bujão 1

6-9 Bucha intermediaria 1

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

7-10

7-11

7-12

7-13

7-14

7-15

7-16

7-13

7-17

7-18

7-19

7-21  7-22

7-23

7-24

7-28

7-30 7-31

7-32 7-33
7-34

7-35

7-36

7-37

7-38

7-397-40

7-27

7-20

7-29

7-25

7-26
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Explosão - Câmara 

Nº Descrição Qtd. Nº Descrição Qtd.

7-1 Parafuso 3 7-21 Eixo 1

7-2 O’ring 2 7-22 O’ring 1

7-3 Porca 1 7-23 O’ring 2

7-4 O’ring 1 7-24 Eixo válvula 1

7-5 Embolo 1 7-25 Capa válvula 1

7-6 O’ring 1 7-26 Bucha 1

7-7 Flange 1 7-27 Parafuso 2

7-8 Junta sucção 1 7-28 Válvula de segurança 1

7-9 Mola 1 7-29 Parafuso 1

7-10 Gaxeta 1 7-30 Porcas 2

7-11 Ø 10 x 8 (diâmetro interno) x 200mm 1 7-31 Eixo pivô 1

7-12 Tampa inferior 1 7-32 Parafuso 1

7-13 Junta 2 7-33 Assento 2

7-14 Mangueira de ar 1 7-34 Parafuso 1

7-15 Conexão da mangueira 1 7-35 Alavanca 1

7-16 Câmara transparente 1 7-36 Junta 1

7-17 Tampa superior 1 7-37 Eixo alavanca 1

7-18 Parafuso 1 7-38 Mola 1

7-19 Bucha iválvula 1 7-39 Manivela 1

7-20 O’ring 1 7-34 Bucha eixo 1

Explosão - Varetas

Aberto Fechado
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TIGER-B01
ADVERTÊNCIAS E DADOS TÉCNICOS (TIGER-B01)

Pressão de ar para vácuo 115 - 130 PSI (7,9 - 8,9 BAR)

Pressão máxima de drenagem 14,5 PSI (1 BAR)

Capacidade máxima drenagem 45L / 12gal 

Reservatório 65L -  17,2 gal

Tempo despressurização 100 - 150s

Capacidade pré câmara 10L

Temperatura máx. óleo 70 - 90 °C

Especificações 

26,300

53
,9

"

13
70

 m
m

Especificações 

Ferramentas necessárias para Montagem

CHAVE DE GRIFFO
12 POL.

CHAVE 
COMBINADA

1/2 x 9/16

CHAVE PHILIPS
3/16 x 8 POL. CHAVE ALLEN

4 MM

PINO DE ENGATE
1/4

Montagem 

1

1 - Insira a alça no local 
indicado e com os 
parafusos realize a fixação 
com a CHAVE ALLEN 
4MM.

2

ALÇA

FIXE O 
PARAFUSO

ENCAIXE A
BANDEJA

 2 - Encaixe a bandeja no 
local conforme ilustrado.

8

3

ENCAIXE A
CÚPULA

CÚPULA

BANDEJA

 3 - Encaixe a Cúpula no 
local conforme ilustrado e 
aperte com a mão.

4

 4 - Com o auxílio de uma 
CHAVE DE GRIFO 12POL 
aperte para maior fixação.

Imagens Ilustrativas Imagens Ilustrativas
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A (Fechado/Closed)

D (Fechado/Closed)

D (Aberto/Open)

1

2

3

B (Aberto/Open)

B (Fechado/Closed)

C (Aberto/Open)

C (Fechado/Closed)

A (Aberto/Open)

E: Alça (3 Posições)
 1- Câmara fechada
 2- Abre a passagem para              
equilibrar a pressão.
 3- Esvaziar a câmara

Operação / Utilização 

Válvulas de operação

Imagens Ilustrativas

Montagem 

 5 - Encaixe a Válvula de 
Vácuo conforme ilustrado.

5

 6 - Coloque os parafusos 
com o auxílio de uma 
CHAVE PHILIPS 3/16 x 8 
Pol. e aperte para a maior 
fixação conforme na 
imagem.

6

7

 7 - Encaixe o Conjunto de 
Sondas no local indicado.

8

 8 - Encaixe o engate de 
1/4 e aperte com a CHAVE 
COMBINADA 1/2 x 
9/16 nos dois locais 
indicados.

CONJUNTO 
DE SONDAS

Imagens Ilustrativas
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E
(1ª posiçãol)

A

Retire a vareta de óleo do 
veículo.

Insira a sonda com o diâmetro 
mais próximo possível, e 
encaixe a mangueira de 

sucção.

 Feche a válvula ‘A’ para 
realizar o processo de 

pressurização.

Mantenha todas as 
válvulas A, C e D 

fechadas, e a alavanca ‘E’ 
na posição 1 (levantada).

1

Detalhe Alavanca posição 1

Imagens Ilustrativas

Operação / Sucção

A (Aberto)

S

7 bar

F

A (Fechado)

Insira o a mangueira de ar 
comprimido na válvula ‘B’, e 

aguarde o processo de 
pressurização ‘F’ ser 

concluído.
*Certifique-se que a válvula 

‘A’ esteja fechada e a 
alavanca levantada na 

posição 1.

Após a pressurização, 
feche a válvula ‘B’ e abra a 
válvula ‘A’ para a sucção.

 
O processo de sucção irá 

começar conforme ilustração. Ao 
final, feche a válvula ‘A’

Imagens Ilustrativas

 É recomendado que, para uma perfeita 
sucção a temperatura do óleo esteja 

entre 70°- 90°. 
 Ao extrair óleos em alta temperatura, 
utilize os Epi’s necessários e proteja o 

rosto e mãos durante a operação.

Operação / Sucção
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Imagens Ilustrativas

C (Aberto)

E (3ª Posição)

A 
(Fechado)

D 
(Fechado)

 Após a sucção do óleo, feche a 
válvula ‘A’ e certifique-se que as 

demais válvulas estejam fechadas.

 
Para drenar o óleo que está na 

câmara, abra a válvula ‘C’ (Alívio), e 
posicione a alavanca na posição 3

para iniciar a drenagem para o 
reservatório.

  
Esta operação pode levar alguns 
minutos até a drenagem total do 

óleo.

Operação / Drenagem

  Atenção!

 Sempre cheque 
o nível de óleo do 
reservatório antes 
de drenar o óleo 

da câmara.
nunca exceda o 

limite do 
reservatório.

Operação / Drenagem
 

D (Fechado)

(Fechado)

E
(Posição 1)

A

 Para realizar o processo 
de drenagem do seu 

equipamento, feche as 
válvulas ‘A’ e ‘D’, e 

posicione a alavanca na 
posição 1

D (Aberto/Open)

C (Aberto/Open)

 Insira a mangueira de ar 
comprimido no bico da 
válvula ‘C’, posicione a 

mangueira no tambor para a 
drenagem, e abra as 

válvulas ‘C’ e ‘D’ para iniciar 
a drenagem do recipiente.

Imagens Ilustrativas
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Resolução de Problemas

Problemas

Realizei a montagem do 

equipamento, porém não 

funciona:

- Verificar se o compressor usado atende as especificações do TIGER. 

- Verificar a posição das válvulas (borboleta e esfera) do equipamento, 

as mesmas devem estar fechadas.

- Verificar a posição da manivela (7-39), colocá-la no último estágio 

(totalmente para cima).

O TIGER Realiza a 

drenagem do óleo muito 

devagar e ocorrem 

interrupções no processo:

- Não há como alterar a velocidade de drenagem do equipamento. 

- Verificar se a sonda do TIGER esta introduzida totalmente no óleo 

(submersa) para que o processo ocorra de maneira contínua.

Atingi a pressão máxima do 

TIGER, porém não realiza 

mais do que uma troca de 

óleo:

- Verificar se o compressor usado atende as especificações do TIGER.

- Verificar se a sonda do TIGER está totalmente submersa no óleo 

(Carter).

- Realizar limpeza da saída (descarga) da câmara transparente.

O equipamento está 

apresentando vazamento 

pela lateral da cúpula:

- Verificar a posição do anel de vedação (oring) da cúpula, este pode 

estar fora de posição o que ocasiona folga.

O TIGER não realizou total 

sucção do óleo do carter:

- Verificar se a sonda do TIGER está totalmente submersa no óleo 

(Carter).

1.
warranty term.

2. Validity Period
The guarantee of the products is for a period of 12 months as of the delivery to the purchaser and that should be written in the Bill of Sale.

3. Scope
The warranty covers the parts and components of the BOZZA products which show defect according to  item 2, except those discriminated in  item 5. This warranty covers 
manpower corresponding to the services.

4. Conditions for validity of the warranty.
Use this product appropriately according to the technical specifications and employ it in its intended purpose. Strictly follow the operating and maintenance instructions written 
by BOZZA in the company manual. Execute the maintenance services exclusively at BOZZA’s factory.

5. Warranty Limitations

The parts confirmedly defective and replaced under the  guarantee will become BOZZA property. The warranty requires repairs or replacement of confirmedly defective 

components as result of the failure of material, workmanship or manufacturing. Under no hypothesis there will be replacement of product.

This warranty applies exclusively to the product, its parts and components, not covering expenses with transportation or personal expenses, such as phone calls, lodging and 

meals, as well as emergency cases and loss of profits, whether  direct or indirect or of third parties. The expenses of transport of authorized technicians to the domicile  of the 

client will not be covered by the warranty.

Are excluded from the warranty the parts and/ or non-original components that do not maintain the technical characteristics according to BOZZA specifications.

This warranty does not cover executed equipment and complementation and application by third parties in the BOZZA products.

6. Generalities

BOZZA reserves the right of make modifications in the products or improving them without this implying in the obligation of equipping them in adequately manufactured 

products. This warranty term applies only to Bozza brand products.

7. Recommendations
BOZZA recommends to the purchasers of its products that for the full coverage of the warranty to read the owner´s manual concerning the correct and appropriate utilization of 
the products.

Bozza guarantees its products which in service or normal use eventually show defects of material, manufacturing or mounting nature  within the periods specified in this 

Warranty Term

1. A BOZZA garante seus produtos que, em serviço ou uso normal, apresentarem defeitos de material, de fabricação ou de montagem, nos períodos 
especificados neste termo de garantia.

2. Prazo de validade
 A garantia dos produtos é de 12 (doze) meses a partir da data da Nota Fiscal emitida.

3. Abrangência
A garantia cobre as peças e componentes no produto BOZZA que apresentarem defeito de acordo com o item 2, executando aqueles discriminados no  
 item 5. Esta garantia cobre mão-de-obra correspondente aos serviços.

4. Condições para vigência da garantia
Utilizar os produtos de forma adequada, conforme as especificações técnicas e empregá-los na finalidade a que se destina.
Observar rigorosamente as instruções de operações prescritas pela BOZZA no manual do proprietário.
Executar serviços de manutenção exclusivamente na BOZZA.

5. Limitações da garantia
As peças comprovadamente defeituosas e substituídas em garantia passarão a ser de propriedade da BOZZA.
A garantia abrange reparos necessários ou a substituição de componentes comprovadamente defeituosos em decorrência de falha de material, de 
montagem ou de fabricação. Em nenhuma hipótese haverá substituição do produto.
Esta garantia se aplica exclusivamente ao produto, suas peças e componentes, não cobrindo despesas com transporte ou despesas pessoais, tais como, 
telefonemas, hospedagem e outros, bem como, danos emergenciais e lucros cessantes, diretos, indiretos ou de terceiros. As despesas de locomoção do 
técnico autorizado até as dependências do cliente não estão cobertas pela garantia.
Exclui-se da garantia, o uso inadequado que acarrete avarias no equipamento.
Excluem-se da garantia as peças e/ou componentes não originais que não mantenham as características técnicas conforme especificações da BOZZA. 
Esta garantia não cobre equipamentos e complementações executadas e aplicadas por terceiros nos produtos BOZZA.

6. Generalidades
A BOZZA reserva-se o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou aperfeiçoá-los, sem que isso importe qualquer obrigação de aplicá-los em 
produtos anteriormente fabricados. O presente termo de garantia aplica-se unicamente aos produtos BOZZA.

7. Recomendações
A BOZZA recomenda aos adquirentes de seus produtos que leiam cuidadosamente o  manual de uso referente a correta e adequada utilização deste 
produto.

Termo de Garantia
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Certificado de Garantia/ Warranty Term/ Certificado de Garantía 

A garantia deste produto somente terá validade se este documento for devidamente preenchido. O certificado deve ser apresentado juntamente  
com a respectiva nota fiscal de venda.

This product warranty is only valid if this document is duly filled out. The certificate should be exhibited jointly with the respective bill of sale.

La garantía de este producto solamente tendrá validez si este documento es debidamente rellenado. Lo certificado debe ser presentado 
juntamente con la respectiva nota fiscal de venta.

___________________________________________________________________________________________________________________
Nome do Comprador/ Purchaser Name/ Nombre del Comprador 

__________________________________________________                                ________________________
Cidade/ City/ Ciudad                           Estado/ State/ Estado

                                                                              

___________________________________________________________________________________________________________________
Nome do Revendedor/ Reseller Name/ Nombre del Revendedor 

__________________________________________________                                ______________________________________________
Nota Fiscal nº/ Bill of Sale nº/ Nota Fiscal nr.                                                Data da Compra/ Purchaser Date/ Fecha de Compra

__________________________________________________                                ________________________
Cidade/ City/ Ciudad                                                  Estado/  State/ Estado

__________________________________________________________________
Número de Serie/ Serial Number/ Número de Serie

1. A BOZZA garantiza sus productos que, en servicio o uso normal, vengan a presentar defectos de material, fabricación o montaje, en los períodos especificados en este 
término de garantía.

2. Fecha de caducidad
La garantía de los productos  es válida por el plazo de 12 meses, a partir de la fecha de entrega al comprador, lo que debe constar en el registro de venta.

3. Coberturas de Garantía 
La garantía cubre las piezas y componentes en el producto BOZZA que presenta defecto de acuerdo con el apartado 2, exceptuando aquéllos discriminados en el apartado 
Esta garantía cubre mano de-obra correspondiente a los servicios.

4. Condiciones para vigencia de la garantía
Utilizar este producto de forma adecuada conforme sus especificaciones técnicas y emplearlo en la finalidad a que se destina.
Observar rigurosamente las instrucciones de operaciones y mantenimiento prescrito por la BOZZA en  el manual del propietario.
Ejecutar servicios de mantenimiento exclusivamente en manufacturas de BOZZA.

5. Limitaciones de la garantía
Las piezas comprobadamiente defectuosas y sustituidas en garantía pasarán a ser de propiedad de la BOZZA.
La garantía abarca reparos necesarios o la sustitución de componentes comprobadamente defectuosos en resultante del fallo de material, montaje o fabricación. En 
ninguna hipótesis habrá sustitución del producto.
Esta garantía se aplica exclusivamente al producto, sus piezas, componentes, no cubriendo gastos con transporte o gastos personales, tales como, llamadas telefonicas, 
hospedaje y otros, bien como, daños emergencias y ganancias cesantes, directos, indirectos o de terceros.
Los gastos de locomoción del técnico autorizado hasta las dependencias del cliente no están cubiertas por la garantía.
se excluyen de la garantía las piezas y/o componentes no originales que no mantengan las características técnicas conforme especificaciones de la BOZZA.
Esta garantía no cubre equipos y complementaciones ejecutados y aplicados por terceros en los productos BOZZA. 

6. A BOZZA reservase el derecho de introducir modificaciones en los proyectos e/ou perfeccionarlos, sin que eso importe cualquier deber de aplicarlos en productos 
anteriormente fabricados.
Estes términos  de garantía se aplica únicamente a los productos BOZZA.

7. A BOZZA recomienda a los adquirentes de su producto que, para la completa vigencia de la garantía, consulten el manual del propietario a respeto de la correcta y 
adecuada utilización de este producto. 

Término de Garantía Anotações
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