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Introduçªo

Este Mahual te$z afinalidade de oft recer aos ,necânicos inforrnaçoes a rcspcita do ,nq,uire’s
çªo C do: repa tos exigidos pelos eicu1os.

,tsferrwne,:tasespeciais ,,ieizcionadas noManua1fazenipartedjogo completo recqmendada
pie/a GM/i e sact essenclais para obrençaa de sen’iços coniptetos ck qualidade e deniro dos
,empos-padrdofixadosno manual Tempos-Padrao de SeMco.

o sislerna c/a s/mba/cs ilustrados senern porn identificar as operacöes. EIe,c apaaceln
anteposro a "oScm de comando". £tü d as palavras qice detennincarn a Waba/ho a ser
pealizado.

Oarnos a seguir as caracterisilcas dossintholos e a sign ificado tie cat/a on’.

Recosnendamos cc’s ,nCCC2UICOS einpcnhados no rnaputençªo dos vetcolos CHEVROLETurn"
Ic/turn atenra c/c todos as itens tiatodos has pdgiuas a seguir, poi esse estado Ihes serd de
grande va/ia quando do execuçdo tie qkalquerserviço nesses Pelcutus.

Instateou LIleCte

Remova ou desconecte

Monte

m
Desmonto

Importante

9 Limpe

InspeciOfle

Aperte

Meça

Aplique

Efetue

Ajuste

C
CHEVROLET
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OA• INFORMAÇÕES GERAIS
OA-OI

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEíCULO (VIN)

"N4

" .•.•..,. ,.'

VIN
Dígitos

Dígito 1:

Dígito 2:

9 B G S C O 8 W R R C 6 O O O O I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Representa a região geográfica:
9 - América do Sul

Representa o País:
B - Brasil

Dígito 3: Representa o Fabricante:
G - General Motors do Brasil Ltda.

Dígito 4 c 5: Representam a linha/versão do veículo:
SC - WINDIL SE - GL SN - GSi

Dígitos 6 e 7: Representam o tipo de carroçaria:
08 - Hatehbaek
80 - Camioneta

Dígito 8: Representa o tipo de motor usado no veículo:
W - motor a gasolina de 1.0 L de cilindrada, transversal com EFI
X --motor a gasolina de 1.4 L de cilindrada, transversal com EFI
P - motor a gasolina de t.6 L de cilindrada, transversal com SFI-16V
T - motor a gasolina de 1.6 L de cilindrada, transversal com EFI

Dígito 9: Representa o ano-modeJo:
R-1994
S - 1995

Dígito 10: Representa o ano de fabricação:
R- 1994
S - 1995

Dígito 11;- Representa o código da planta:
C - São José dos Campos

Dígitos 12 a 17: Representam a seqüência numérica de produção, a começar pelo número 600.00 I

Abril, 1995 c::::::r
CORSA



OA-02

LqCALIZAÇÃO DO _
NUMERO DE IDENTIFICAÇAO
DO VEíCULO

o número VIN completo, com seus 17 dígitos, en-
contm-sc gravado no painel do assoalho, ao lado
externo do banco do acompanhante,

o número VIN reduzido, com os últimos 9 dígitos,
se encontra nos seguintes lugares:

- no pára-brisa
- nos vidros das janelas das portas
- no vidro traseiro
-na fixação superior do amortecedor dianteiro

esquerdo
- na coluna da porta dianteira direita

DADOS DO VEíCULO
(WIND, Gl e GSi)
Comprimento total:
- Wínd,GL e GSi: 3729 mm
- Pickup: 4153 mm

Largura total:
- Wind, GL e GSi: 1608 mm
- Pickup: 1688 lnm

Altura:
- Wind, GL e OSi: 1420 mm
-- Pickup: 1392 mJTl

Distância entre-eixos:
- Winel, GL e GSi: 2443 mm
- Pickup: 2480 mm

Bitola dianteira: 1387 mm

Bitoia traseira: 1388 mni

INFOR.MA£ÕES GERAIS

DESIGNAÇÃO DOS MOTORES
(código de modelos)

Exemplo: X ~ X E L

~
I .LVersão espe.cífíca (E)

L Sistema de mistura (D)

Razão de compressão (C)

Cilindrada (B)

Limite de emissão de escapamento (A)

Limite de emissão: (A)

Sem código: ECE R 83 A
C: EEC 9114411EEC. US '83**
X: 941l2/EEC
*ECEIEEC Nonnas européias de emissões
**US '83 Norma americana de emissões

16 - cilindrada em litros (X 0,1) (B)

Razão de compressão: (C)

G: 8,5:1
L: 8,5 - 9,0:1
N: 9,0 - 9,5: J
s: 9,5 - 10,0:1
X: 10,0-11,5:1
Y: 11,5:1

Abril,1995 £:8:.7
CORSA
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INFORMA£ÕES GERAIS

Sistema de mistura: (D)

D: Diesel
E: Injeção multiponto
v: Carburador
Z: Injeção central

Versão específica: (E)

A: Egito

B: IBC

C: Sistema de ignição Corpo

F: Veículo para autoridades

H: Potência aumentada

I: Irmsçher

J: Potência reduzida

K: Komprex

L: Potêncua reduzida

M: Oriente médi.o

P: Base de força

R: Potência aumentada

Q: Colombia

T:Turbo

u: Uruguai
v: Volume

w: Venezuela
2: Motor família II

Abríf,1995 ~
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OA-04-
TABELAS DE CONVERSÃO

CONVERSÃO DE UNIDADES

Através de fórmulas

Para passar do inglês para o sistema métrico, basta
multiplicar pelo v,lIor indicado.

Por exemplo:
quando ternos um a torção de 12 lbf.pé e queremos
saber o seu valor em N.m, temos de multiplicar por
1,356, ou seja: 12 X 1,356 = ]6,27 N.m

INFORMAÇÕES GERAIS

Através dc tabclas

Os tipos eleconversão mais usados se encontram nas
tabelas seguintes e a maneira de consultá-Ias é a
mesma. N"s colunas verticais, bterais, estão deze-
nas; lllllinha superior acham-se as unidades.
Exemplo:

15 pés =4,572 m

SISTEMA iNGLÊS MULTIPLICAR POR SISTEMA
METRICO

POTÊNCIA

......~~.~)

polegadll (pol)

COMPRIMENTOipé (pé)

milha(mil)
... I, _- ., _.- :~ _ _~-=_ --- -..-..--.-----.--.-

AREA IPOlegada qu~~~~'.I..~'.I~P?n.. I
IIJolegada cúbica (POI3.). 'I'VOLUME' ..
Ipolegada cúbica (paU)---..l . .. __ .. _~_""I

MASSA Ilibra (lb) __ '''_'' I
Ilibra-força (lbt) IFORÇA
IqUilograma"fOrça (kgf) .

•........................ _-........•_ _ ----'
libra-força-polegada(lbf.poI) I

TORÇÃO Ilibra-força-POlegada (lbf.pcil)
:libra-Força-pé (Ihf.pé)

lquilograma-força-metro (kgf.n~L ....._ .........•

IHP
jCV (cavalo vapor)

lHP

VÁCUO OU Ipolegada mercúrio (polHg)
- f ~

PRESS~~~~._ IIib..~l-forçalp ..olegada .qu~~~~.~:(lbti'pol~)

L ENE.~(GI~:~2(J

25,400

0,305

1,609

6,450

16,387

0,016

..0,45~
4,448

9,807

0,113

11,300

1,356

9.807
0,746

0,736

1,013

3,377

6,895
1055.000---

milímetro (mm)

metro (m)

quilOlnetro (km)

centímetro (em)

centímetro cúbico (ern3)"

litro (I)

quilograma (kg)

newton (N)

neMon (N)----
newton.met(O (N.m)

newton.centímetro (N..cm)

newtom.metro (N.m)
newton.metro (N.m)

'-1
quilowatt (kw)

ql1ilowatt
CV

J
. __ _._ _ .
quilopascaI (kPa)

...-:Il:;~::~:;;;::l=_ _~!

'~:.

Abril, 1995 ~ CORSA
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INFORkJAÇÕES GERAIS
OA-oS

10

20

30

70

40

50

60

80

so

LITnos

10

20
30

100

40

50

60

70

80

90

LIBRAS

100

9

2,3775

5,0192

4,082

"1' _. __ ..
9 PUILOGAA~

AS

8,618

12,9444 ,

15,5861 1
18,2278

22,225

25.762

31.298

35,834

40,370

44,900

49,442

8

2,1134

4,7551

8

12.6B02

15,3219~
17,9536

12,701 13,154

17,237 17.,690

21,772

26,308

30,844

35,380

39,915

44,453

48,988

~ 19

7 I

7

1,8492

4,4909

7.1326 7,6610

9,7743 10.3027

3,175 I 3,629

7,711 I 8,165

12,247

12,4160

15,0577

17,6905

15,783

21,319

25,855

30,391

34,927

39,463

43,998

C2

4,2267

6,8684

9,5102

2,722 ,

7,257 I

20.865

25,401

29.937

34.473

39.009

43,':'45

48,081 I 48.5;4

: 12,1519

i 14,7936
r---

17,4353

3,9625

2,268

6,804

20.412

24,948

29,484

34,019

38,555

43.092

47.627

6.6043

O.24M

Il,esn
! 14,529~
r--

17,1711

3,6984

6,3401

1.E14

6,350

8,9818

11,6235

14,~652

16,0069

19,958

24,494

36,102

42,638

LIBRAS EM QUILOGRAMAS
3 141 fi I 6

QUILOGRAMAS

3,4342

6,0759

8,7176

1,351

5,897

19,504

24,040

LITROS EM GALÕes (AMERICANOS)
2 -C 3 I 4 I 5 16 :-,

GALÕES

0,5283 I O,792~. 1,:l567 I 1,3209 r 1,5650

3,1701

5,8118

8,4535

QUILOGRA.MAS EM LIBRAS2I:i ..--l-.4 I 5 I . G

tlBRAS

10,051

23,587

46,265 I 48,720 I 47,1U

1 2

0,2642 I
--------r
2,9059

0~~5,1 I 0,907

4,990 I 5,433

13,4721 13,7369 114,001 i

16.1144 16,3786 i~

23,133

27,659 ! 28.123 28,576 I 29,030

32,205 I 32,650 33.112 r3:J.S;
';7,195 I 37,648

41.730 I ~2,184

30,741

41,277

o

o

2,5417

4,536

10.5668 ! 10,8310 f 11.0952 I 11,3594

0,0000

13,2096

15,8503

Hl.144 I 18,597

18,4920 119,0203 19,2945 20,3412 20.6053 2O,B595

21,1337 21,6520 21,9262 22,9829 23,2470 23,5112

23.7754 24,3037 24.5679 125,6246 25.8888 26,1529

22.680

26,4171 126,6813 I 26,9454 I 27,2096 I 27,4738 I 27,7380 I 28,0021 I 28,2663 126,5305 128,7945

1--'
0,0000

27,216

31.751

36,21)7

40,823

.45,359 I 45,ll13

10

40

50

60
70

80

90

UTROS.

10

~+- ..O,525 1 9,979 I 10,433 10,B86 11,340 I 11,793

30 i 13,608 i 14,051 I 14,515 i 14,959 15,422 15,876 I 15,329

50

100

40

60

LIBRAS

70

80
90

100

20 0.2B34 t 5,S4~r--;;- .., 7.9251 - B,1893

PILOGRAMi. o
. AS r

, I

I ,,~r 0,000 ! 2,205 j 4,409 6,614 8,81E 11,023 13.228 15,432 17,837 19,~;21

~ ... 1 22.046 24,251 26,455 28,66C 30,865 33,069 35,274 37.479 39,583 41,886 10

20 '44,002 46,297 I 48,502 50,700 52,911 55,115 57,320 59.525 61.729 53,934 20

30 66,139 ~~,343 I. 70,548 72,752 74.957 77,162 79,366 81,571 83,775 85,980 30

40 88.185 90,389 92,594 94,709 97,003 99,208 101,41 103,62 1Ci5,82 108,03 40--_.... .....-
50 IIO,~3 112,44 114,64 116,84 119,05 I 121.25 123,46 12_<;,65 127,87 130,07 50

.--;;- 132,28 .....1 134,4S I 136,69 138,89 141,10 143,30 145,51 147,7~.... 149.91 152,12 60

70 '154,32 . 156,53 I 158,73 160.94 163,14 165,35 167,55 ~ 111,95 174,17 70

~" "',"1''','' I-"'Y;-i~',;.i,,,.,, '61." 'so-" _ '''.00 ' '''''' ' ",,~r-;;,_:::
90 ! 19B,42 I 200,52 I 202,83 I 205,03 ! ~07.23 j 209,44 211,64 213,85 216,05 218,26 I 90

LIDO j 220,46 I 222.67 i 224,97 I 227,08 I 229,28 231,49 r 233.69 235,89 238,10 240,30 100

.\' ••••.hd •.

,-

1"""

~ ''''~." jY
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OA-06 INFOR'A-1A£ÕES GERAIS

PÉs EM METROS
PÉs o 2 3 4 5 5 7 -r s

1_...._ I 9 PÉs
METROS

50

60

70

80

00

10033,223 !

21,031

;~,~1~---1
27,127 i

17,983

14.935 I 40

5.751 I 10

8,839 20

11,8B7 30

2,438 I 2,743

29,870 l 30,175

32,91B

14,630

17,678

20,726

2,134

32,6"\4

29,556

14,328

23,470 ! 23,774

;;';;-1 26,622 !

5,18~~

8,230 I 8,534

11,278 I 11,592

1.829

H,Cô9 ! 17,374

23,165

26,213

29,261

32,309

20,117 i 20,422

28.955

32,004

19,612

4,572 I 4,877

7,620 I 7,925

lO,6GB I 10,973

13,71& i 14.021

16,764

1,210 1,524

28,651

31,699

19,507

16,459

I
4,257 I-'---,
7,315. i
10,363 I
13,411

0,914

31,394

28,346

19,202

16,154

0,610

3,65B I 3,962

31,090

21,946 I 22,260 I 22,555 I 22.860

24,994 J.~~:298 r 25,603 t--;;:~09
23,042 I

6,705 I~
9,754 10,058

12,602 13,106

3,353

30,785

21,541

24,589

27,737

15,545 I 15,850

18,593-1~ 8,89B

6,401

9,449

12,497

6,096

3,048

9,144

12,192

- 0,000 1 0,305

50 I 15,240

50 18,28a

70 21,336

30

40

10

20

----;-.-1 24,364

90 I 27,432
I--- ..-'----

100 I 30,460 1

3,2808

METAOSl~'.
!

.l~:~ooo
2

6,5617

3

9,8425

METROS EM PÉs
r:=Y---1 5 I

PÉS

13,123;r16,4042 I
6T- 7

19,6950 I 22,9659

8

26,2467

9

29,5276

METROS

20

10

t.M •• _ ••• _ •• _ ••• -

288,7139 I 291,9948 I 60

255,9055 I 259,1864 I 70

124,6719 1.27,9528 30--_._ •......._. --
157,4803 160,7612 <10

190,2867 193,5696\ 50

223,0971 I 226.37£0 I 60

65,6168 I 68,8976 I 72,1785 1 75,4593 i 78,7402 I 82,0210 I 85,3018 I a8,S827 I 9\,6835 I 95,1444

32,6004 I 36,0892 I 39,3701 I 42,6509 I ~5,9318 I 49,2126 I 52,4934 I 55,7743 I 59,0551 I 62,3360

80

70

50

60

r 98,425;" ....~.D1,7060 104,9859 108,2677 111,5486 1114,8294 1118,1102 121,3911

40 i 131,2335 134,5144 137,7953 141,0761 144,3570' 147,63781150,9186 154,1995
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LIBRA FORCA POR POLEGADA QUADRADA EM QUILO PASCAL
USRMORÇAl--..Q.m ! 1 i ? I 3 I 4 I 5 i 6 i 7- .•-L--..-,_-6-_--\ ;} 'IUGRA.f'ORçA

P"~ : QUILOPASCAL (kPa) POR
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QUILO PASCAL (kPa) EM LIBRA FORCA POR POLEGADA QUADRAOA
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OB • LUBRlFICAÇÃO
OB-OJ

Lubrificação consiste na interposição de umapelí-
cuIa lubrificante (óleo ou graxa) entre duas superfí-
cies que se deslocam uma em relação à outra, a fim
de impedir o contato direto entre elas, para reduzir o
desgaste c o aquecimento.

Para que o lubrificante seja eficaz é necessário que,
além de lubrificar, ele cumpra outras funções que
permitem o melhor desempenho dos conjuntos me-
cânicos para os quais foi desenvolvido.

A seleção e emprego de lubrificante adequado au-
mentam a vida útil das partes móveis do veículo.
Para cada componente do veículo, o lubrificante
deve ser trocado conforme recomendado pela Gene-
ral iMotors do Brasil.

MOTOR

Funções do óleo lubrificante

o funcionamento eficiente de um motor depende de
o óleo realizar as seguintes funções:

Permitir fácil partida

Lubrificar e evitar desgaste

Reduzir o atrito entre os componentes móveis

Proteger contra oxidação

Manter limpas as peças do motor

Reduzir depósitos na câmara de combustão

Refrigerar as peças do motor

Impedir o escape de pressão de combustão

Não ser espumante

Evitar contato dos mancais nos casquilhos

Exatamente por realizar todos estes trabalhos, o óleo
necessariamente se contamina, devendo ser trocado
quando o nível de contaminação chega ao ponto de
causar danos ao motor.

Sendo quase impossível para o motorista constatar
quando isto ocorre, é recomendada a troca do óleo a
intervalos determinados, mas sem deixar ultrapassar
os limites de quilometragem especificados, prevale-
cendo o que ocorrer pri,meiro.

Viscosidade

Viscosidade vem a ser a resistência interna do óleo
ao escoamento. Qm óleo com baixo Índice de visco-
sidade tem baixa resistência ao escoamento, ou seja,
é um óleo fino. '

Um óleo com Índice de viscosidade maior tem maior
resistênc,ia interna ao escoamento e é, portanto, um
óleo mais grosso.

Os números que acompanham a sigla SAE na espe-
cificação do óleo indicam a sua viscosidade.
Para o motor existem óleos de multi viscosidade, os
quais combinam as características dos óleos finos
com as dos óleos grossos.

NOTA: Os óleos multiviscosos atendem às condi-
ç{jes de um motor tanto em altas quanto em baixas
temperaturas, sendo os únicos recomendados pela
GMB. Os óleos SF, SG e SR, particularmente,
excedem a maioria dos aspectos quanto às exigên-
cias dos motores modernos com respeito aos servi-
ços severos.

Nível do óleo

O nível deve ser mantido entre as marcas gravadas
na extremidade da vareta.
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OB-02

o nível deve ser verificado com freqüência, corno
motor frio, antes do seu acionamento, ou 5 minutos
após a sua paralisação.

Consumo de óleo

Todo o motoi' de combustão interna consome um
pouco de lubrificante, que é justamente devido à
queima da película de óleo que fica nas paredes dos
cilindros, em cada fase de exposição da mistura
comburente no cilindro.

No caso de motor novo, devido ao fato de os anéis
dos êmboios não estarem ainda assentados, o consu-
mo de óleo é mais elevado.

Contaminação do óleo do motor

A queima da mistura ar-combustível, dentro do mo-
tor, produz, entre outros produtos da combustão,
água, óxidos de nitrogênio, enxofre, sulfatos de
chumbo, compostos de cloro etc. Há, desta maneira,
formação de ácidos corrosivos, como o ácido sulfú-
rico e outros.

A maioria destes compostos é expulsa pelo motor
através do escapamento, mas uma pequena fração
chega ao óleo lubricante do motor.

Não é possível eliminar completamente a contami-
nação do óleo: podemos apenas diminuir e retardar
sua inlluência.

Para que se tenha o óleo do motorem boas condições
e para que o motor tenha um bom desempenho, é
necessário que este funcione dentro de certa faixa de
temperatura. O limite inferior desta faixa é controla-
do pelo termostato, o qual faz com que omotor atinja
rapidamente a temperatura mínima. O limite supe-
rior da faixa é controlado pelo sistema de arrefeci-
mento.

L UBR1FICr1 £'ÃO

Para evitar a formação de ácidos, contamirtantes e
borra é que o motor deve funcionar acima de certa
temperatura com auxílio do termostato.
O motor, trabalhando quente demais, provoca oxi-
dação do óleo e formação de verniz que, em condi-
ções extremas, pode obstruír os orifícios de retorno
de óleo dos êmbolos c travar os anéis.
O que foi explicado é apenas para dar uma pequena
idéia do que pode ocorrer com o óleo do motor.

SISTEMA DE VENTILAÇÃO
POSITIVA DO CÁRTER
Durante o ciclo de trabalho do motor, certa quanti-
dade de combustível não queimado, gases altamente
corrosivos e vapores de água passam para o cárter
através dos anéis dos êmbolos.

Para evitar que estes produtos deteriorem o óleo
lubrificante do motor, condiçã,o esta que causaria
danos aos êmbolos, anéis etc., eles são removidos do
cáncr através da circulação de ar proveiliente do
filtro de ar.

Após a Slla mistura com o ar, vão para o coletor de
admissão e daí para as câmaras de combustão para
serem queimados, já que, sendo altamente poluen"
tes, eles não podem ser liberados na atmosfera.

O entupimento da conexão, válvula ou mangueixa
deste sistema pode causar:

Marcha lenta irregular

Marcha lenta baixa

Vazamento de óleo

Presença de 61eo no filtro de ar

Borra no cárter

I'

"
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Uma mangueira com vazamento pode causür:

Marcha lenta irregular

Falha no motor

Marcha lenta elevada.

SISTEMA DE FREIOS
A linha hidráulica, o cilindro mestre, os cilíndros de
rodas e as pinças do freio constituem um sistema
selado, no qual normalmente não entrmriimpurczas.

Porém, depois de um tempo prolongado. surgem
partículas finíssimas provenientes de desgaste, as
quais, se forem mistnradas ao líquido de freio, po-
dem obstruir os furos de compensação e danificar as
gaxetas e válvulas. .

Além diSto, todo líquido de freio absorve umidade
do ar com o decorrer do tempo, diminuindo, como
conseqüência, a temperatura inicial de ebulição.
Neste caso, se () sistema for submetido a elevadas
solicitações térmicas, poderá surgir formação de
bo]h(Js de vapor, ocasionando a perda de curso do
pedal dofreio.

A absorção de água pelo líquido de freio pode alcan-
çar 2%, aproximadamenle, no decorrer de um ,mo,
e isto significa uma queda de 60" C no seu ponto de
ebulição, ou seja. o líquido ferve em baixas tempe-
raturas, gerando, daí, as reclamações do tipo "o
veículo está sem freios" ou "mesmo com o pedal no
fundo, o carro não pára".

Deste modo, é obrigatória a troca do líquido de freio
uma vez ao ano ou a cada 15000 km, o que ocorrer
primeiro.

.. "'~": ..!' .•_,.;.;i-,... '''''-'''''''1X~•.::._~_';;''':'~__., ~
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PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

LUBRIFICA{:'ÃO
(A cada 15000 km ou a cada ano)

MOTOR

Executar antes 'c tkpois de c:u.la rcviú\t) ¥(~;líictlndoqU_~~T1dl.),,_~.~~:~~.?.~.~.~:..~:::~¥~~l,~?~de3.

L _
I l' : 2' i 3' : 4"
f

REVISÕES

5" I 6' I 7'
j • lo! •

8" 9' i lO'

.I.
TESTE DE RQDACEM

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Anualnwntc ou ;) cada 20 000 km

. i . I . : • : • i • : • . I .
VeIas de ígniç.üo - trocar .

Hllf(> tI:; a~..~~~lenl~lj{o. __.._._.._ _ ~.._ _ _ w

De m:ún.to l'OIll i.IutHil.JJç-ãO ou vcfl.1.llo (vcjJ ín!itruçües
Il" Seçfin 3 soh MOlor). Ôlco do TTloh)f -(rocar e "enfiem qUt\f1tlJ a eventuais \'azamemos~

~-~._.._-
Teste de ;:mi:::silo de: pcluç-ntcs.~ w::ófiçar valores ele fundonJmcnto do motor o.o estudo dO$ componentes relacionoous
ã em~ssão de polut.'1ltes.

Sistema deventiJaç:'io forçada do c~\lter-limp:ir.

Píhw úe-Óft:"l do-motor - troc.U'

CO!T!:.i~.~cnf.a(bda distribdção - verificaroestarJo t.' () fUllcjnuam~nto do tensio~2dorm.ltorml.tico,

Correia uent:ub \b distribdç50 - trO:::lr.

Filtro de cQmbuSlí\'cl ....lroc;rr.

SISTEMAPliARREFECIMENTO
Solução du sistema de merecimento - ,'<riliear nível.
~;:lng~~5~txõt"s. rndiador e-hemhá d':ígU3 -ve:rificr:r () (':st~lrlOc corrigir evcrl.lU3ís V~'l,ameal'os.

RODAS li PNEUS
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.1- •
. .

1 " I '" .. Rod<í-s- v(~rífit~afo tortluC dos par~fusos de fixação.

• • Pn:.-:us- verifknr qtJâlilÔ' ::lI) c!esgrtS1e e eventu;\lS avarias", executar o rodízio se nece~ário! e corrigir '3 pressão de
cnchírn~nHJ,
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• ~ • j

. I

i .
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'" j '"I

.I-
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. [ .
T

Primeira trO-;::~ldn nhro nn ptinleira troe:. de ó!e(l dá mo-
for~@ seguintes. u çjldu d~;as
irocas de óleo d0 moror.
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SISTEMA CONDICIONADOR D~~~_ ...

Correia do compressor do condicionador de. ur - Examinar o seu e.~tad."}e coní.gir sua te,ns5ll.

Condicionador de ar- Veritlcar o sistema quanto a Vatamclltos.

• I • I • 1
!

I . i

.
Filtro de límpe'L:l de 3r~~Troc:lTO e1t'nien(c;)-,

TRANSMISSÃO E EMHREAGEH

Óleo da caixa de mudanyas rn:mu~ll •.. \'cáficnr o nívd e o conjunto qUtu:~u eVf::ntul1is vnznmcnt<....'5,

•. Pc~iulda crnbrcngCfl:1 ... \'o;:rifil'.uT (l curso Iívrc,
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• I •
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I .

. I

I

'" t • 1 ,.

I I.. r:-r:_..._~.........J-...

i Pastilll:H.e. disl'OSde frcb _."enfiem qnantn ~l()dC~g:lSÜ~,

. i Lont>S e lambor("M~ de freio - Vt"rifi C.u quanto ao dcsgast::,

I Tubula\ oes e mangueil~' do f,~~ ..:.~.'::~~~¥i"i~~:;'¥~~:()I(:g:Jre"clltuiilS vaz .•unelllOS.

• L.1'1.~ido(~~-~o(nr. .... _._

I SISTEMA ELlt'rRICO
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• ! Equtp;m::cfl:los de ílumin:w;1o t.' sirnJjza~'ão - veri ficar quanto ~l) fuJ1t=ionrmlcnto,
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'c.,......,. IA.AQlJ~CEDOR- VENTILADOR
IA-O]

CONTROLE

I
1

Cll/M~ "1

COl,1'í)()..l

4. Botão do ventilador do aquecedor

5. Tntemlptor do ventilador do aquecedor (setas)

~ CORSA

1. Cabo negativo da bateria

2. Difusores de ar com auxílio de 2 alavancas

Substituição

B Remova ou desconecte

3. Coberturas do Íntermptor de advertência e o
interruptor

j
<--.._---_ ...._---_ .._-.- ..- ._---------._--

Abril, 1995
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.lA-02 AQUECEDOR-VENTILAIJOK

6. Botão do distribuidor de ar, com uma alavanca I 8. Parafusos (I) removendo o conjunto de controle
para fora do p:;tinel

'1

LH'/1 r~d ITJl I, --nn". C(I".""l,
---- _..--iIL. __ -

I
COlI\4iOl

7. Cobertura

"

t

tfi:. ~ /' -..'" O c= Op:@. QIO~.'
~.~O~O

(O, 100)

1:9 SCJ~ Im
l

I
I

9. Cabos de acionamento 1, 2, 3 e 4.e conexão
elétrica dointcfmptor de advertência

"1

- ....~

Abril,1995 .c:::;:r
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IA-03
AQUECEDOR- VENTILADOR

(OJIHJlI

2. Conjunto de controle no painel de instrumentos
apertando os parafusos de fixação (1)

.~'-E

~~

):~
,

~ \\ 1 \ ti~~=I~OO~:i~J!1
i 2 \ --:S; ~ \-'\'i*-ii~\A\ .\L_. \\_o_J_.. _Jo_D_...._l_I_:U
L \rrL" \ 1\ , I ~ \<:(:~~ 3. Difusores de ar encaixando-os no seu alojamen-

to

10. Parafusos (2). Destaque os controles do aquece-
dor e carcaça do difusor, da cobertura decontrolc

(I)

r1-.----
t \ __ ....-p=

I. Conectar do interruptor da luz.de advertência (5)
e presilhas dos cabos de acionamento (1, 2, 3, 4)

42

\ \

I \ \ .

\ . \L_-/._/-_ .. ....__ ~d

I ~ \L__... .....~.-_t(d

1----1
I

8 Instale ou conecte

Abril, 1995
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lA-04
A QUECEDOl,(- VENTILADOR

4. Cobertura do distribuidor de ar encaixando-a por
pressão em seu alojamento 8. Interruptor e cobertura do interruptor de adver-

tência

-....::-::5
~

----

VENTILADOR

COIIi.(//J

«~v~~~~~O'<Yo
.CO< mo).

kFOD:fffl
5. Botão da alavanca de distribuição de ar

6. Interruptor do ventilador do aquecedor

I Y1 Importante Remoção

CORSA

I

.__~",j

I. Braços dos limpadores do pám-brisa

IB Remova ou desconecteVerifique a exata correspondência entre os recessos .. .
do alojamento e os ressaltas do interruptor

Abril, 1995
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AQUECEDOR-VENTILADOR

2. Coberturas dos mancais dos limpadores

3. Parafusos (1) do defleror de ar

4. Defletor de ar, a partir do centro, removendo-o
da câmara de ar

5. Vedador do capuz do motor

6. Porcas (1), dos mancais dos limpadores

7. Defletor de água

1,1-05

10. Conexões elétricas das resistências em série

11. Motor do ventilador, de sua carcaça introduzin-
do uma chave de fenda na presilha retentora e
forçando-a para fora do assentamento

C(Ji!H';}IJ

Instalação

~ Instale ou conecte

8. Filtro de ar de ventilação, se usado

9. Presilhas de fixação do motor do ventilador

,~"'

,- •• n.M ••• __ ._._.__. __

-1 __~_

-.-::;:;/'

1

L Motor do ventilador em sua carcaça colocando
a presilha retcntora O) sobre o ventilador e
encaixando-o com uma chave de fenda (seta)

"'-l

l'

aN~t.{)'!;r;
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&II Aperte
cOl.\.ii~JI Porcacom: 10 N.m (71bf.pé)

lA-06

[[J Importante

Observe o encaminhamento adequado dos cabos
elétricos

2. Conectares elétricos das resistências em séríe

3. Fíltro de ar de ventilação, se usado

4, Deflctor de ,igua introduzindo-o sob o defletor
de ar e encaixando-o nos furos dos mancais dos
limpadores

5. Porcas dos mancais dos limpadores do pára-bri-
sa

1

6. Vedador do capuz do motor

A QVECEDOR- VENTILADOR

7, Detletor de ar sobre a câmara de ar apertando os
parafusos da lateral para o centro

1
'.

8: Braços dos limpadores aos mancais

lYJ Importante

O braço menor deve localizar-se no lado do moto-
rista

"

C)

Abrif,1995
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AQUECEDOR- VENTIlADOR lA-07

6. Resistências em série

3. Conexão do chicote, no lado esquerdo da carca-
ça do ventílador

C()Itt..(J1.f

CO},1,.j)25

4. Parafusos( I) de fixação das resistência em série

S. Conexões elétrÍcas (2) das resistências em série

t'O:A-IUJ

l

OlM. A~ 50m~ ., mm i-':IM. ~ = 55 mm ~ 5 mm

'~

LADO DO MOTORISTA I LADO DO PASSAGEIRO'

1. As peças mencionadas no item HVENTILA-
DOR-Remoção", até chegar ao ventilador, sem
remover este

9, Conecte os terminais da bateria

Regulagem das dimensões indicadas na ilustração
abaixo para as pal,hetas dos limp<\dores.

RESISTÊNCIAS

Substituição

B Remova ou desconecte

o Efetue

2. Cabo negatí.vo da bateria

Abril,1995 ~ CORSA



IA-08

Instalação

~~ Instale ou conecte

1. Resistência em série em seu alojamento e aperte
os parafusos de fixação .

......_ .... _ .....__ ..._ ..~----_._-

COI •.HC6

2. Conexões elétricas nos terminais (1 e2)

r-9l Importante
L'.J

Os terminais da resistência têm larguras diferencia-
das para evitar instalação errônea.
N° 1=7,7 mm
N°2=6,3 mm

AQUECEDOR~VEN1'ILADOR

3. Conector do chicote no lado esquerdo da carcaça
do ventilador

RADIADOR DO AQUECEDOR

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Reservatório de expansão do radiador

IlJ Importante

Libera a pressão do reservatório.

'",""

.'

CORSA

1
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AQUECEDOR- VENTlIADOR

',_~ • ~ .._.-< ,,, ..,~ __ ,.=-~,_~,"'-ff«~' • .,'" """~$..;""",~,;;;~,.:~~~"d,tlIl-.~;_.,

lA-09

2. Mangueiras elo radiador do aquecedor e fechan-
do-as corri grampos antes da remoção

~9JImportante

Coloque um recipiente sob o veículo para coletar o
líquido.

I
~ I

UlIA.OJOI

3, Parafusos de fixação da carcaça do distribuidor
de ar, (l) lado esquerdo e (2) lado direito

4. Cobertura inferior do distribuidor de ar, lateral-
mente

)

5. Cobertura intermediária, virando-a para baixo e
removendo para a esquerda, comprimindo o pe-
dal do freio para obter passagem

6. Radiador do aquecedor, abaixando e girando
para o lado

!,
Abríl,1995 £:8:7 CORSA



lA.-JO

[Y] Importante

Proteja o carpete, para evitar que O escoamento de
líquido cause manchas.

AQUECEDOR-VENTIIADOR

1. Radiador do aquecedor introduzindo os conec-
tares através das aberturas no em"vão c girando
para o seu alojamento

2. Cobertura intermediária, colocando-a sob a car-
caça do distribuidor de ar e deslizando para à
direita. Aperte o parafuso de fixação (1)

COlA.())4

Instalação

a Instale ou conecte

'~j~m. Importante

Molhe os conectores do radiador com uma solução
de água e sabão para facilitar a instalação.

L.

L-_....

COM-t)Jj

i

C')f,t::,d---------_._--
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AQUECEDOR-VENTILADOR

rn Importante

Certifique-se de que as ranhuras de vedação no
painel intermediário e carcaça do distribuidor de ar
coincidem.

3. Cobertura inferior do distribui<)or de ar deslizan-
do-a lateralmente. Aperte os parafusos de fixa-
ção.

}

4. Patafusos de fixação da carcaça do distribuidor
de ar, (1) lado esquerdo e (2) lado direito

(\U~ •.IJ.t.t

lA-;-ll

5. Mangueiras do radiador do aquecedor ao radia-
dor (setas)

I--
I

6. Tanque de expansão do líquido arrefecedor ao
painel do dash apertando os parafusos de fixa-
ção. Complete o sistema com líquido até a marca
indicada no tanque (setas)

h. __ ••"m~,_._.,

i
I

I
I
I:

I
I

\.,., .:..)
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1.4.-12. AQUECEDOR-VENTILADOR

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.rn lbf.pé
Porcá de fixação dos braços limpadores do pára-brisa ..; " 10 7

Abril, 1995 ~
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1B • CONDICIONADOR DE AR

Cuidado COIna Segurança 1H-O 1

Localização dos Componentes lB-O 1

Descarga do Sistema tH-02

Evacuação do Sistema , lH-02
Evacuação e Verificação de Vazamento antes da Carga.o lB-02

Tabela de Aferição 1B-02

Carga do S.istema " 1B-03

Procedimentos para Troca de Componentes , lB-03

Compressor. lE-03
Condensador 0 ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 1B-06
Evaporador , 1B-08

ACl.ünulador-secador , lH-10
Ventilador Auxiliar ,.' o" 'o.,. 1B-ll

Interruptor Triplo (interruptores de baixa pressão, alta pressão
e do ventilador auxiliar) , ' , ; lB-12

Controle do Ar Condicionado lB-13
Válvula de Expansão Tennostática (TXV) lB-13
Válvula de Segurança (sobrepressão) ' lB-14

Tubos Rígidos e Flexíveis : 1H-16

Especificações Técnicas lB-17
Especificações de Torção IB-18
Ferramentas Especíais , " , 1B-19

J
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lB • CONDICIONADOR DE AR
lB-Ol

/ Cuidado com a Segurança

Ao trabalhar com os refrigerantes deve-se usar sem-
pre óculos e luvas de proteção. Na temperatura
ambiente epressão atmosférica normal os refrige-
ranteslíquidosevaporam-se tão repentinamcnteque,
aq ter contato com a pele ou com os olhos, podem
ocorrer queimaduras cios tecidos pelo frio. Se isto
ocorrer, deve-se enxaguar com muita água fria as
partes atingidas e, em seguida, consultar um médico.
Deve-se evitar sempre qualquer efeito de aqueci-
mento sobre os componentes do ar condicionado.

Os veículos com ar condicionado não podem perma-
necer mais de 20 minutos em estufas a SO"C, caso
contrário deve-se remover os componentes do siste-
ma.

o local de trabalho, quando se opera no circuito de
refrigeração. deve ser bem arejado.

A inalação de elevadas concentrações de refrigeran-
te gasoso produz tontura c sensação de asfixia.

LOCALIZAÇÃO DOS COMPONENTES

*

1 2
I

13

4 5

12

L Conjunto do tubO

2. V,ilvula de expansão

3. Evaporador

4. Tampade circulação do ar

5. Motor do ventilador

6. llocais de ligaçao para o radiador de aquecimento
7, Descarga da ,iguade condensação

8. Tubo de haixa pressão compartimento do molor, lado esquerdo

9. Tubo de alIa prcssão compartimento do motor, lado csquerdo
1.0. Velllilador do r:ldiador do motor

li. Não utilizado

12. Interruptor (fi pio segurança de baixa pressão, segurança de aln
pressfto, vemi\;Kior auxiliar

13. Radiador

14. Condensador

15, Acumulador/secador

16. Ventilador auxiliar

17. Interruptor de tempera!U.lado líquido de arrefecimento .. ven-

tilador auxiliar (ar COndicionado DESLIGADO)

18. Intenuptor duplo de tempcraturado líquido de UlTcfecímenlo

- ventilador auxiliar. alta velocidade - corte do compressor

19. Embreagem magnética

20. C()mpressor

21, Conexão de serviço baixa prcssfio

22. Conexão de serviço alta pressão

C()J/f-C()J
~---'--"""¥ __ ¥"~'-~~~-----------------------"'_.-.-.~--___..
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n'MPO DECORRIDO
ENTRE EVACUAÇÃO

E CARGA

lB-02

SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO

Descarga do Sistema

Remova as tampas das conexões de serviço.

Ligue as mangueiras do equipamento às conexões
de serviço, sendo azul de baixa pressão (1) e a
vermelha de alta pressão (2).

i
_______ ••• WilH)i)J I

Coloque a mangueira central do equipamento num
reservatório, para medir o óleo que sai.

CONDICIONADOR DE AR

Se for constatado algum vazamento, a evacuação
não deverá ser executada, pois provocará a entrada
de ar e umidade no sistema.

Evacuação e Verificação de Vazamento
Antes da Carga

Instale as linhas de carga do medidor ao sistema.
Abra as válvulas do medidor e aplique o vácuo até
que seja obtida uma leitura fixa de um mínimo de 25
mmHg de pressão absoluta do sistema, após um
tempo de retenção de 15 segundos.

NOTA: Para um tempo de retençlio maior do que
15 segundos, a pressc70 do sistema pode elevar-se
no máximo aos valores mostrados na "TABELA
DE AFERIÇÃO" abaixo. Entende-se por pressão
do sistema o nível de evacuação do sistema do .
condicionador de ar após ter sido removida ajunte
de vácuo. Tempo de retenção éaquele transcorrido
entre o desligamento do vácuo e a conexão da carga.

TABEL4 DE AFERIÇÃO

NíVEL DE EVt'lCUA-
ÇÃOACElT4.vELPOR
EVA CUA ç'ÃO ESPEcí-

FiCA DE'CARGA

A pressão absoluta do sistema não deve ultrapassar
28 mmHg.

Abra completamente as válvulas de controle de alta
e baixa pressão.

Meça o óleo escoado. A mesma quantidade de óleo
novo deverá ser adicionada ao sistema, antes da
evacuação e do carregamento.

Evacuação do Sistema

SEGUNDOS

/5 -30
.31-60

60-90

9/ ou I1UÚS

mmHg

28

30

I 35

t ~?.._

Evacuação é o processo de remoção de are umidade
do sistema. A evacuação é sempre necessáriá antes
da carga do sistema com refrigerante c/ou quando o
sistema for aberto para algum serviço.

Quando umsisterna for rejeitado devido a vazamen-
to, verifique todas as conexões e adicione pequena
quantidade de refrigerante ao sistema e verifique se
existe algum vazamento.

Abril, 1995
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CONDICIONADOR DE AR

"'~' __ ''''''o/'''''' ~- '__-Y~'"''''''''''''''''''~~,;;;:: .:::;:.z~~!~~oK""n,,::;.;;~_~~~~,~:,u:;.;;.;t";;"""';";;;"-e;:;>_~~-_';;:;;"';;';;'~ --""";,~{%,---.;.:;.-;:;;;;~h:,:0~'.J

IB-03

Após a evacuação, feche a vál vulade alta pressão e ..
abra a válvula de baixa pressão. Em seguida, abra a ICOMPRESSOR
válvula de controle do refrigerante e carregue o
sistema com 7,35 N. I Remoção

NOTA: As conexões devem ser apertadas à torção
especificada. No caso de persistir o Wizamento,
verifique se o anel de vedaçc70 está corretamente
il1stal(~doe também o seu estado; aperte novamente
a conexüo com a torçlio especificada.

Aplique novarnenteo vácuo de 25 mmHg, conforme
já mencionado.

Carga do Sistema

o carregamento deve ser. feito a uma temperatura
mínima de. 2].C e sempre peIa conexão de nlta:
pressão do compressor.

Se a carga total não penetrar no sistema, faça o
seguinte:

Remova o equipamento.

Coloque as tampas nas conexões çIe serviços.

Procedimentos Para Troca de
Componentes

Quando o sistema não perdeu sua carga, ligue o
motor e deixe~o funcionar em marcha-lenta durante
5 minutos, com o condicionador de ar ligado.

Este procedimento é recomendável para retornar
tanto Óleo quanto possível ao compressor, antes da
substituição de um componente.

Descarregue o sistema, conforme indicado sob
({SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO-Descarga do
Sistema",

Faça conexão do acoplamento do compressor.

Retire a linha de evacuação do lado de alta pressão •.
B Remova ou desconecte

Ligue o motor e deixe-o funcionar a 1.500 rpm.

Ligue o condicionador de ar na posição "frio" e o
motor do ventilador na velocidade máxima.

Após tcr entrado toda a carga, feche a válvtlla do lado
de baixa pressão.

Após 5 minutos de funcionamento nestas condições,
examine a temperatura tocando no tubo de saída do
acumulador. Se otubo não estiver frio (cerca de lOoe
ou menos), significa que existe uma restrição exces-
siva ou carga insuficiente; neste caso, proceda à
verificação de correção.

1. Tubos dó compressor, soltando os parafusos de
fixação

Abril. 1895 e::::;:, CORSA



lB-04

rn Importante

Coloque bujões para proteger o compr~ssor (seta).

COID.,üo]

2. Filtro de ar eJubulação

C!ilD-{)(}1

CONDICIONAJ)ORDE AR

3. Correia multi "V" aliviando o roJcte tensor

\

C01n.t~/J

4. Barra estabilizadora e suas braçadeiras

(~{>m,;XJ6

5. Tirante sujeitador

[Y] Importante

Apóie o motor no dispositivo J-840732 e solte o
coxim dianteirodíreilo para ter acesso aos parafusos
de fixação do compressor.
6. Conector elétrico

Abril,1995

7. Compresso' I~ .. I (O suporte

CORSA '-o
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CONDICIONADOR DE'AR 1R-05

[rr Importante

Recolha o óleo do compressor num reei piente limpo.

1. Compressor em seu suporte

----------_._---- r-~~-~i

_~J
~

\ \ \

~

~l',}
1
/

Aperte

COl!J-t)(}f}

Abasteça () compressor novo com a mesma quanti- 12. Tubos ao compressor
dade de óleo do compressor anterior.

I,

Instalação

~. Insta[e ou conecteL..:J

[!J Importante

Parafusos com 35 N.m (26IbLpé)

rn Importante

Lubrifique os anéis de vedação com óleo mineral.

Levante () motor com dispositivo J-840732.

'"
l._.
Abril, 1995

~ Aperte

Parafusos com 27 N.m (20 Ibf.pê)

3. Conector elétrico

fOi ImportanteLiJ

4. Coxim do motor

J'IgJJ Aperte

. COIB<iiR I Porca e parafuso com: 60 N.m (44 lbf.pé)

c.:::::IJ CORSA



1B-06

5. Tirantesujeitador

~ Aperte

Tirante com: 50 N.m + 90 a 105"
(37 Ibf.pé + 90 a 10Y)

6. Barra estabilizadora

7. Correia multi "V". esticando-a através do rolete
tensor

m Importante

Toda vez que o sistema for aberto deve-se substituir
o acumulador-secador. Veja instruçÕes nesta seção.

8. Filtro de ar e tubulação

m Importante

CONDICION.t1DOR DE .4R

(Descarregue o sistema conforme as instruções indi-
cadas sob ({SISTEMA DE REFRIGERAÇ'ÃO~
Descarga do Sistema",)

2. Tubo de admissão de ar

3. Conector elétrico do ventil.ador do radiador

4. Delletor e ventilador, do radiador

".~)

CotlHjf(J• Evacue e abasteça () sistema conforme instru-
ções nesta seção.

• Verifique se há vazamento com um detector de
vazamento.

CONDENSADOR
Quando o sistema perdeu sua carga, ligue o motor e
dei xc-o funcionar em marcha-lenta durante 5 minu-
tos, com o condicionador de ar ligado.

Este procedimento é recomendável para retornar
tanto óleo quanto possível ao compressor.

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Pára-choque dianteiro, conforme as instruções
indicadas na Seção 10-4, sob "PÁRA-CHO-
QUE DIANTEIRO-Remoção"

5. Tubos d'água do radiador

6. Suporte do radiador

.fr:~ o cK::g-o 7'
~ .. ~

cmn.{JJl

Abril, 1995 ~ CORSA
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CONDICIONADOR DEAR lB-07

1. Condensador em seu suporte

Porca com: 4 N.m (3 lbf.pé)

10. Conectar elétrico do ventilador auxiliar.

1I. Suportes elo condensador

12. Condensador

~I Aperte

Instalação

~~ Instale ou conecte

-'-----~:..---
~------.-e----

"'0\
~~ '___"'''-J ~ \

7. Conectores elétricos dos interruptores

11 2. Suporte à chapa. defletora
___ .... c!wJ.iJn j,

8. Radiador

m Importante~.~
~ Aperte

Parafüsos com: 3,5 N.m (2,5 lbf:pé)

Descarregueo'sistema conforme instruções indica-
das nesta seção.

3. Conectar elétrico no ventilador auxiliar

4. Tubos ao condensador com anéis de vedação

9. Tubos do sistema Ale do condensador ~ Aperte

S. Tubos d'água no radiador

Parafusos com: 27 N.m (20 lbf.pé)

Evacue eabastcça o sistema AIC conforme ins-
truções indicadas nesta seção.

Abasteça o sistema de arrefecimento do motor
conformeinstruções indicadas na Seção 6B.

5. Conectar elétrico dos interruptores do radiador

6. Radiador em seus apoios

7. Defletor e ventilador no radiador

Ir-r] Importante

I •

I •

Abril,1995 ~ CORSA



IR-08 CONDICIONADOR DEAR

EVAPORADOR
Remoção

!+ +i Remova ou desconecte
_,_J

4. Cobertura do compartimento para os pés, lado
direito

5. Cobertura do evaporador, soltando os parafusos
de fixação (setas)

1. Porta objetos

+1

•

'&• •
COtO.OH,

rn Importante

..-)
---------_-. 0._'.

6. Tubos da válvula de expansão e do evaporador

Descarregue o sistema AIC conforme instruções
indicadas nesta seção.

L'!.JilWU

--.--1
OH!l.{!jj II 1

.# •• _ •• _,---_.... !

~

3. Conectar elétrico da luz do porta luvas

2. Porta-luvas

Abril, 1995 .c::::::r- C.:OliJ.OJ7

CORSA
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CONDICIONADOR DE AR
lB-09

1Y I Importante Instalação

Proteja as linhas da válvula e o tubo com bujões de I~~ Instale ou conecte
~btioo. .-

3. Tubos na válvula de expansão e no evaporador

l

CUf!l../!l:i'

CORSA

J. Evaporadorem seu alojamento,juntamente com
a cobertura

2. Parafusos de fixação na parte inferior

Verifique a posição correta do tubo de drenagem de
água.

4. Válvula de expansãono evaporador

rn Importante

Lubrifique os anéis de vedação com óleo mineral.

L .. .

~ Aperte

Parafusos com: 7 N.m (5 Ibf.pé)

rn Importante

,-"
COltJ.fJ!X

f.-- _ .

i 1

7. Válvula de expansão do evaporador (1)

Incline o evaporador de forma que a parte inferior
fique para trás e remOV<1-0em direção ao comparti-
mento para os pés, lado direito.

8. Evapomdor

rn Importante

Abril,1995
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18-10 CONDICIONADOR DE AR

5. Cobertura do evaporador

6. Cobertura do compartimento para os pés
7. Conectar elétrico ela luz do porta-luvas

8. Porta-luvas

9. Porta-objetos

rn Importante

Evacue e abasteça o sistema, conforme instruções
nesta seção.

Verifique se há vazamento com um detector ele
vazamento,

ACUMULADOR-SECADOR

Remoção

rn Importante

Descarregue o sistema conforme as instruções indi-
cadas nesta seção,

B Remova ou desconecte

3. Tubos de refrigeração do acumulador

[[ Importante

Coloque bujões de plástico nos tubos para evitar a
entrada de impureza'),

4. Parafusos de fix.ação do acuHmlador ao conden-
sador (2)

CO!Jl ..{;].l

1. Pára-choque dianteiro, conforme instruções in-
dicadas na seção ]0-4, sob "PÁRA-CHOQUE Instalação
DIANTEIRO-Remoção"

2. Suporte (1) ~ Instale ou conecte

r
\

!.Acumulador ao condensador com seus parafu-
sos de fixação

t~:'f.<OIJ I P___ ... orcas com' ?7~ . _ N.m (20 lbf.pé)

CORSA

2. Tubos de refrigeração ao acumulador

Parafusos com: 3,5 N.m (2,5 lbf.pé)

~ Aperte

gJ.J Aperte
:. ffU$í~I:

Abrif,1995

!L..... _
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CONDICIONADOR DE AR
IR-lI

rn Importante 3. Suporte do condensador no lado direito

VENTILADOR AUXILIAR

Lubrifiqucos anéis de vedação com óleo mineraL

rfl Importante

Evacue e abasteça o sistema; conforme instru:'
ções nesta seção.

Verifique se há vazamento com um detector de
vazamento.

3. Pára-choque dianteiro, conforme instruções in-
dicadas na Seção 10-4, sob "PÁRA-CHOQUE
DIANTEIRO-Instalação"

•

•

Remoção 4. Parafusos de fixação (1)

~+iRemova ou desconecte

1. Pára-choque dianteiro, conforme instruções in-
dicadasna Seção 10-4, sob "PÁRA.,CHOQUE
DIANTEIRO-Remoçclo"

2. Conector elétrico na parte dianteira do suporte

.__ ..._~.~~- .

,~I /

L ~....~_._~~

-' -_ ...,,--------_ ...._-_ ....

I ·
W;M!~J

.---l

Abril,1995 c::::> CORSA



~~ Remova ou desconecte
C0l1Hi?611 '

I. Conector elétrico, do interruptor

2. Interruptor triplo (I)

IB-12

rn Importante

Para soltar o parafuso (2) deve-se levantar o conden-
sador no lado direito.

5. Ventilador auxiliar

CONDICIONADOR DE AR

INTERRUPTOR TRIPLO
(INTERf3UPTORES DE B~IXA
PRESSAO, ALTA PRESSAO
E DO VENTILADOR
AUXiliAR)

Remoção

rn Importante

Para remover o interruptor triploilão é necessário
descarregar o sistema A/C, pois os alojamentos dos
interruptores estão equipados com válvulas de reten-
ção.

Instalação

a Instale ou conecte

1. Ventilador auxiliar em seus suportes no conden-
sador

~ Aperte

Parafusos com: 4 N.m (3 Ibf.pé)

2. Suporte do condensador, lado direito

&ri Aperte

Parafuso com: 3,5 N.m (2,5 lbf.pé)

3. Conectar elétrico
4. PáTa~choque dianteiro. conforme instruções in-

dicadas na seção 10-4 sob "PÁRA-CHOQUE
DIANTEIRO-Instalaç(lo"

1
I

r::r

l

CiJ!/j.{jJ7

Abril, 1995 ~ CORSA
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CONDIClONAJJOR JJEAR

Instalação

B Instale ou conecte

[2] Importante

Lubrifique o anel de vedação com óleo mineral

1. Interruptor triplo em seu alojamento

gxj Aperte

Tlltermptor com:? N.m (5 Jbf.pé)

2. Conector elétrico ao intermptor

CONTROLE DO AR
CONDICIONADO

Substituição

Para esta operação, consulte a seção IA, uAQUE_
CEJJOR- VENTILADOR sob CONTROLE-Subs-
tituição ".

VÁLVULA DE EXPANSÃO
TERMOSTÁTICA (TXV)

Remoção

l!..!/ Remova ou desconecte

rn Importante

iR-13-
L Tubos de refrigeração da válvula de expansão

~

L_.. . C"()!M)/8

2. Válvula de.expansão do evaporador (1)

1

Il\--::~~~\!.,J
[~JImport.ante

Descarregue o sistema, conforme instruções indica- I •

das nesta seção.

•

Logo após a remoção dos tubos c da válvula,
coloque bujões de plástico nas aberturas para
evitar a entrada de impurezas.

Não faça qualquer tipo de reguJagem ou altera-
ção na v<Hvulade expansão .

Abril, 1995 .c8=7
CORSA



1B-14

Instalação

8 Instale ou conecte

rn Importante

Lubrifique os anéis de vedação com óleo mineral.

1. V álvu la de expansão ao evaporador

gx] Aperte

CONDICIONADOR DE AR

VÁLVULA DE SEGURANCA
(SOBRE PRESSÃO) . "

Substituição

rn Importante

" A ausência do adesivo (1) indica que a válvula
de. segurança abriu e descarregou.

..
Parafusos com: 11 N.m (8 lbf.pé)

2. Tubos de refrigenição à válvula de expansão

~ Aperte

Tubos com:? N.m (5 lbf.pé)

rn Importante

Evacue e abasteça o sistema conforme instru-
ções indicadas nesta seção.

Verifique se há vaZ<1mento com um detector de
vazamento.

•

(:f)I~-OJi}

Antes de substituir a válvula, deve-se eliminar a
caUS~lda alta pressão no círcuito de refrigeração.

Descarregue o sistenm conforrne instruções íri-
dicadas nesta seção.

Abril, 1995 c'7:7 CORSA
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CONDICIONADOR DE .Mo{ lB-15-
~~]Remova ou desconecte ~ Aperte

1. Válvula de segurança, na parte traseira do com-I Válvula com: 15'N.m (lllbf.pé)
pressor rn Importante'

l. _
_CUt-(i.:tl

• Evacue e abasteça o sistema conforme instru-
ções indicadas nesta seção.

• Verifique se há vázamento com um detector de
vazamento.

~~

[IJ
Instale ou conede

Importante

Lubrifique o anel de vedação com óleo mineral e
inSlale-Q na válvula (A).

1. Válvula qc segurança no compressor (B)

B

:.--.:

-~~/£".r-1-
~'~

"@~"'""--
~--r-.r:::=:-rI!, -'A"f:", I:::
~"~ r,~

-~

A

@

COfI).()J]

Abril, 1995 ~ CORSA



IB-16

TUBOS RíGIDOS E
FLEXíVEIS

Substituição

rn Importante

• Descarregue o sistema conforme instruções in-
dicadas nesta seção.

Solte os tubos nos pontos de conexão, de acordo
coma necessidade.

•

•

•

•

..

CONDICIONADOR DE AR

Utilize sempre duas chaves para evitar que os
tubos dobrem ou entortem.

Ao desconectar os tubos, feche-os imediatamen-
te com bujões de plástico para evitar a entrada
de impurezas no sistema.

Durante a instahwão dos tubos, utilize anéis de
vedação novos de cor verde.

Lubrifique os anéis de vedação com óleo mine-
ral.

Aperte os tubos rígidos c flexíveis de acordo com
a especificação de torq ue ex istente no fina] desta
seção.

Abril,1995 .e::::;:, COllJ-hH
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CONDICIONADOR DE AR
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lB-J7

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lu brificante do compressor ; ,.; ; , ; ,, ; óleo s~ntéticoPAG

Lubrificante dos anéis de vedação., ; , ,; ,., , , , , ; óleü mineral

Quantidade de carga .. ' , , ,..•, , ;....•., ; :,.•' , , ,aprox. 0,750 kg

Quantidade de lubrificante docornprcssor ,., ,..•..........•... ,; , ; aprox; 300 ml

Pressão na <Íreade baixa pressão.; ..•...•................................ ;;..•.....•...................................... 190 a 2lOkPa*

Pressão .na área de alta pressão .,;;..;.' ' ,., ~ : , 1000 a 1800kPa

* Pressão na temperatl.lraambiente de21 cC, rotação do morar a 1500 rprn e com ar condicionado ligado.

Pressões de Ligação Liga Desliga

Interruptor de segurança de baixa pressão ................•.............................................. 250 kPa 180 kPa

Interruptor de segurança de aHapressão ..............•......•...•....................................... 2000 kPa 3000 kPa

Interruptor do ventilador auxiliar ." ; ; , 1900 kPa 1500 kP£i.

Temperaturas de Ligação l.iga Desliga:

Interruptor de temperatura do líquido de arrefecimento (S29) " ..,.".; .•.....•............ " 100"C 95"C

Interruptor de temperatura do líquido de arrefecimento (S 128) Veja o texto

Ventilador funcionamento em alta velocidade ,......................•............ ,.;.•.................. 105"C lOO'C

EmbreagC111magnética cOInpressor , ,.., 115QC 120T

Folga entre embreagem magnética e polia " " •...." .. , 0,4 a 0,6 mm

Abril,1995
~ CORSA



IJJ-.18 CONDICIONADOR DEAR

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m

Tubos do sistelna ao compressor 27

Coxim do motor. ....•,.; ;,...•..•.................... ;.; ;....................••................ :..........•....•..... 60

Parafusos do suporte do compressOL. ; ; , ; ,; , ; ". 35

Tirante sujei tador , ,•...o •• , •••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• o •• ",; ••••••••••••••••• .' ••••••••••••••••••••••• , ••••• 5.0

Condensador ao seu suporte .... ,...•...................................... ,.;....•.•.......... ,.......•."' •.•..,..,..... 4

Suporte do condensador a chapa defletora ......................•................................. ,." .... ;..3;5

Tubos do sistema ao condensador ..................•. ;..0;; •••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••• " ••••••••• 27
Válvula de expansão ao evaporador ..........................................•........................ , 11

Tubos do sistema à vál vuladee:xpansão .........•................•.•.........•.•.................... 0;. ; ..•.•••• 7

Acumulador ao conderisador 3,5 .

Tubos do sistema ao acumulador 27

Interruptor triplo ao tubo .....•............................................................................................ 7

Válvula de segurança ao comprêssor. ; ;.; ;........•................................. 15

Conexões dos tubos rígidos M27 x 2 ..........................................•.................. ;; ,..44

Conexões dos tubos rígidos M27 x. 1.5 .•......•..........................•..........................•.. :;.;; 27

Ibf.pé

20

44
26
37

3

2,5

20
8

5

2,5

20

5

11

32

20
";"

Abril, 1995 <7::7 CORSA



CONDI('IONADOR DE AR
lB-19

FERRAMENTAS ESPECIAIS

~ Supo((e pura man,er o motor su'penso (apoiando sobre o, pára"iama,) ... ,.... J-840732

Abril, 1995
~ CORSA
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3B2 • nnmçÃo MECÂNICA
3B2-01

r-

'-",A

""'---"

CAIXA DE DIREÇÃO

Remoção

B l~cmovaou desconecte

1. Junção da árvore da direção (seta)

L .

2. Liame de mudanças da transmissão

Abril, 1995

--
C()JJ:;:--:'Hl]

3. Parafusos e porcas (2) do suporte traseiro do
motor (3)

L j ''''

4. Parafusos de fixação da caixa de direção ao
painel dash

5. Terminais da direção, com a ferramenta
J-810902

,~~

Abaixe o motor, através da ponte.

6. Caixa de direção, pela caixa da roda

CORSA



302-02 DIREÇÃO MECÂNICA

~ Desmonte.

1. Coifas

4. Porca de trava do tampão de reguJagem, com a
ferramcnta S-9409200

OJiIlUXJ7

",j

B

f!f

8-9409200

A--

5. Tampão de reg1.11agem{A)

6. Mola de regulagem da cremalheira

7. Anel de retenção (C) do Tolámento
8. Pinhão e o rolamento

CO.WUj(Jj'

I

-----

2. Terminais dos tirames da direção (setas)

--------

3. Tirantes da cremalheira

IL_

Abríl,1995 c8r.
CORSA
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'...., DIREÇÃO MECÂNICA 3B2-03

~(nImportanteW.

o pinhão e o rolamento só podem sersubstituídos
em conjunto.

• A árvore do pinhão deve estar com os chanfros
na posição correta para o acoplamento do flange
e passagem do parafuso (seta).

• Para remover esta bucha, impulsione-a p-elaaber-
tllra do pinhão com auxílio de uma. chave de
fenda. A bucha fica ligeiramente presa por causa
do anel de vedação.

• Tirante à cremalheira com: 60 N.m (44Ibf.pé)

A

COJ!JJ.t;;O

A

3. Anel retentor do rolamento

4. Bucha de encosto com seu anel vedador

5. Mola

6. Tampão de regulagem

7. Tirantes

UJ

~ Aperte
,.o.tt2:.,(H.H

9. Cremalheira

10. Bucha de encosto

CJ Importante

L__..

>"'+~,~.,~~

/"" .. ""-

~~lMonte rn Importante

I. Cremalheira lubrificada com graxa

2. Pinhão lubrificado com graxa

• A caixa da direção deve ser estar simplesmente
apoiada na bancada; não usar morsa.

[ri Importante

• A. cremalheira deve estar centralizada; a medida
"A" deve ser de 25 mm.

"~"~.

Abrn 1995 ~ CORSA



1

3B2-04 DIREÇÃO MEC,lNICA

• Use a ferramenta 8-9409204. 8. Porca de trava do tampão de reguhlgem, com
auxílio da ferramenta 8-9409200

"l-r-:-1[L
~J Ajuste

(."ijJll'~.::::J

CO.W).<vJJ

• Aperte o tampão de regulagem com 5 N.m
(4Ibf.pé); a seguir, solte o tampão 30" a 60° .

• Gire o pinhão no curso total da cremalheira e
verifique se o seu movimento é suave.

~ Aperte

• Porca com 60 N.m (44 lbf.pé)

9. Coifas e suas braçadeiras

I. Caixa de direção com suporte

2. Terminais de direção nos braços da manga de
eixo, com porcas novas

3. Porcas de fixação da caixa de direção

• Forcas com 60 N.m (441bf.pé)

gx] Aperte

a Il1stale ou conecte
• Para veículos com VIN a partir de RRC 61 J 726, I

consulte o lT-086/94.

rn Importante

COJ82.0r:

Abril, 1995 J:8::7
CORSA
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DIREÇÃO MECÂNICA

I]J Importante

"~-,-"""""""",,,,--<''''_~'>'L,;.M''-,''''''_--'<_, :,_~ .. ...-,,'.<4,'-

lL!J Inspecione

.,.,., ,-..-,,"v, .. ~. ::;;.~~ .••• ~..... '_.-'--,_, ...

3B2-05

••....".,., ..•

• Remova as porca.;; dos parafusos de sustentação
dos braços de controle.

3. Gabarito de montagem ela caixa de direção

FRENTE

D

COJI2..()JI

NOTA: Essaferramenta especial possui dois tipos
defuraçüo. A furação externa, ide/lt~flcada com a
letra S (Saginaw), corresponde a caLr:a de direção
importada que, inicialmente,foi montada no Corsa,

Posteriormente foi montada a caixc~de direção l!(l-

cionalfomecida pela ZF, correspondente afuração
interna no gabaríto.

Os braços do gabarito devem encostar nos reforços
da caixa de direção (figura). Ajuste-asc, necessário.

W.lDUl!ól

~ Aperte

• As porcas de fixaç oo da caixa de direção com:
22 N.m (16 Jbf.pé)

rn Importante

~Abríl, 1995

CO.lB2-0í.1

• Remova o gabarito de montagem 5-9409203.

~ Monte

1. Coxim de transmissão

&1] Aperte

• Parafusos à transmissão Com: 70 N.m (52 Jbf.pé)

CORSA



3B2-06

• Parafusos <lO coxim com: 60N.m(44Ibf.pé)

C(JJfJ2,()17

Com o veJculo no chão:

•• Porcas dos parafusos de sustentação dos braços
de controle com: 60N.ffi (441bf.pé)

DIREÇÃO MECÂNICA

\

Abril, 1995 ~
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DIREÇÃO AíECÂNICA

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m
Tirante à cremalheira .........................................................................................•.....•.....•... 60

Pa,rafüso do suportedo motor à transmissão ; ;..............•... ;.•.•.70

Parafuso do sup.orteaocoxim ....................................................................................•... ; 60'

Porca do terminal da direção .............................•.............................. , .35

Porca de trava do tampão de rcgulagem ...•........................................................................ 60

3B2~07

lbf.pé
44
52

44
26
44

Abril, 1995 e:;:, CORSA



3H2-08

[E
~ilI I

r~..._._--.•~
I "\ r~
1 .

~

DIREfÃO MECÂNICA

FERRAMENTAS ESPECIAIS

Sacador do terminal de direção " J-810902

Chave para apertar e soltar porca sextavada do eíxosetor. S-9409200

Gabarito de montagem da caixa de direção S-9409203

Chave para tarquear os braços de direção na cremalheira 5-9409204

Abril, 1995 ~ CORSA
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3B3 • DIREÇÃO HIDRÁULICA

Caixa deDireção:

- Remoção ":' '" ; 3133-0 I

- Desmontagem , ; ; '.''.' 3133-04

- Montugeln , 3133-06

- Ajustageln ......................................•........................•..... " 3133-07

- Instalação ; ; ; 3B3-08

Reservatório de Fluido ,..; 3133-10

Bomba da Direção Hidráulica ;; , 3B3-1O

EspecificaçÕes de Torção .................•........•..... ; ; 3133-12

Ferramentas Especiais , " 3B3-13

Assunto

Abril, 1995 ~
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3B3 • DIREÇÃO HIDRÁULICA
3B3-01

o sistema de direção hidráulica está disponível nos
modelos: Corsa GL, Corsa OSi c Pick-Up Corsa GL

o sistema possui uma redução de 15,7: l

2. Mangueira de vácuo do servo freio

3. Mecanísmo de mudanças (1), próximo à tampa
de controle

r--
i I
I

CAIXA DE DIREÇÃO

Remoção

-;-;:] Remova ou desconecte

1. Tanque de expansão

I
,..,.._~_,t:ow •..jt:t1i

4. Liame seletor

5. Cílindro mestre e linhas de seus suportes

6. Junção da árvore de direção, sob o painel de
instrumentos. (seta)

CWnJ.ú'J4

7. Pedal do freio e seu suporte

Abril, 1995 ~ CORSA



3B3-02 DIRE£ilo HIDRÁULICA

t

çOJnJ..(JiJ'l

CORSA

10. Mangueiras do sistema de ar condicionado, jun-
to à válvula de expansão (TXV), afastando-as do
painel dash.

rV-1 ImportanteW

Para esta operação descarregue o sistema de ar
condicionado e coloque bujões de plástico nas
conexões para evitar a contaminação do sistema.

11. Coxins da transmissão e do motor

_." .._----,
".~~~"~,"- i~~ ,,",",,~~,-.,~"~., ~:--...'

c-.~

,_L_' _ _.._._..___

9: Mangueiras do sistema de direção hidráulica

8. Servo freio

Abril, 1995

[YJ Importante

Coloque uma bandeja para coletar o fhúdo.

Fc?he todas a~ lin~as com bujão de plástico para I'

eVitar contammaçao. I

l
I

~



DIREÇ::tO HIDRÁULICA

"VI Importante I ~ I Importante'_f

3B3-03

Para esta operação, il1stale o dispositivo para I •

levantar o motor e levante-o um pouco.
Abaixe um pouco o inotor no dispositivo levan-
tadoL

::==: ;---0' \-,\ ," --- ----=-:.-~
\ c --~- -

'_~_~._= ...._~~_.__. o_o _c':!..~J,tXJlJ

12. Terminais de direção com o auxflio da ferramen-
ta J-81 0902

13. Caixa de relês do compartimento do motor

14. Cüixa de direção, soltando as suas porcas de
fixação

iI 1.5.Caixa de direção de seu alojamento da seguinte
forma:

Desloque a caix.a de direção para fora de seu
alojamGotoaté que o eixo fique livre

Abril, 1995
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3B3-04 DIREÇÃO HIPR1-1.ULICA

(.'P.?Il3.I)J,5

CORSA

...._--_._-- ~._._--------.--_."'"

1. Suporte de fixação

2. Tubo equalizador

3. Coifas

4. Conexões hidráulicas

DESMONTAGEM DA CAIXA
DE DIREÇÃO

r---- .
g~Desmonte

,~ I

l_
I

~

!
ÇOjl!)'~!!':j

Mova o conjunto para a esquerda até que a barra
de direção fique livre da janela do pára-lama
direito

Incline a caixa de direção para baix.o e remova-a
do compartimento do motor

Abril,1995

i
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DIREÇÃO HIDRÁULICA 3B3'-05

5. Tirante da cremalheira com auxílio de duas cha-I 7. Tampão de regulagem (A) e mola, retentor (B),
ves anel trava (C), rolamento e pinhão

B

CIiK' C
Ci!J

A
fO.l1Jj~/9:

6. Porca trava do tampão de regulagem, com o
auxílio da ferramenta S~9409200 Im Importante

o pinhão e o rolamento formam um conjunto e
somente poderão ser substituídos juntos.

8. Cremalheira

9. Bucha de encosto com o auxílio de uma chave
de fenda

C:O.UÚ-OJ?

CORSAc:::;r

C{).mJ.U1R

Abril,1995
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3B3-06 DIRE£ÃO HIDRÁULICA

----.)( .
"-

A cremalheira deve ficar centralizada, de forma
que a medida "A" seja igual. a 57 mm em ambas
extremidades.

rn Importante

A bucha de encosto fica ligeiramente fixada à
carcaça devido ao ariel de vedação.

Não é recomendado. a desmontagem da caixa de
direção hidráulica além deste ponto.

~ Limpe

Todas as peça~com solvente.

lL!l Inspecione

Os componentes quanto a desgastes e irregulari-
dades. e substitua~os, se necessário.

~. 1Vl'onte

A

L_~

A

(;íJ.JRJ.(jU"

CJ\.......

1. Pinhão e cremalheira na carcaça

rn Importante

Lubrifique o pinhão; o rolamento e a carcaça
(seta) com graxa à base de sabão de lítio.

0)

(,OJ61-01I

Ar3nhura do eixo do pinhão devení ficar voltada
para cima (seta).

2. Anel trava do rolamento, com lado chanfrado
voltado para fora

3. Bucha de encosto com novo anel de vedação

4. Mola

5. Tampão de regulagem, sem apertá-lo

6. Tirantes com o auxílio da ferramenta S-9409204 o

CO.lJU.ÚJ)

Abril, 1995
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DIREÇÃO HIDRÁULICA, 3B3-07

~ Aperte

TÍrantes à. cremalheÍra COm: 60 N.m (44 IOf.pé),

7, Porca trava do tampão de regulagem, com o
auxílio da ferramenta 8-9409200

LIJ Importante

Para esta operação a caixa de direção deverá estar
apoiada sobre a bancada. Não use a morsa.

~ Ajuste

o tampão de regulagern apertando-a com 5 N.tl1
(41bf.pé) e em seguidasoltando-o de 30. a 60 •.

ó()O;~'

&1] Aperte

Porca com: 60 N.JIl (44 Ibf.pé).

8. Coifas e braçadeiras

9. Tubo equalizado r

10. Suporte de fixação

"'--'1
I

Em seguida, gire o pinhão até o curso total da
cremalheira e verifique se o seu movimento é
suave.

Abril, 1995 ,,-:=:, CORSA



303-08 DIREfÃO HIDRAULICA

Posição de centralização da caixa de direção com o
auxílio da ferramentaS-9409202, observando que a
dimensão ''A'' deve ser igual a 420 mm :t 2mm.

l ,_~c;o.;n3''''?

2. Porcas de fixação da caixa de direção ao painel
dash

~ Aperte

Porcas com: 22 N.m (161bf.pé)

,

L

".A

U!J Inspecione

Instalação

Instale ou conecte 3. Conexão da mangueira do sistema de ar condi-
cíonado,junto à válvula TXV

L Caixa de direção,. pósicionando-a no veículo Ih11 Aperte
com o aux,ílio do gabarito S-9409203 I ~ '

l... .. ....

Abril, 1995

Parafuso (seta) com: 7 N.m(5 Ibf.pé)

1

m"~,,L '-
~ CORSA



•.~ -'~"-"",,,--"~-,,,,,,,=_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~,,",,,,,,,,<,,,,=,,, ,,'__ "_'W-.'''>:>'--_<"'~ __ ....•,,:¥_-~-=""',",,-W--»"'_,_''''''''7~''''L'''{~~=;,,;~,;~,'~»;;f;:.:;;W;;;>I:O;'''<;.;;.;;,:,,.-,'_

DIREÇÃO HIDRÁULiCA

4. Terminais de direçào com porcas novas (I)

383:....09

6. Coxins da transmissão e do motor

1

~ Aperte

Porcas com: 36 N.m (26 lbf.pé)

5. Conexões hidráulicas na caixa de direção

~ Aperte

Conexões com: 28 N.m (211bf.pé)

CtUM.O;?!)

CW[JJ"()J1.

gx] Aperte

Coxim do motor com: 65 N.m (48Ibf.pé)

Coxim (s}da transmissão com: 70 N.m
(52Ibf.pé)

rn Importante

Remova o dispositivo para levantar o motor

7. Liame sell';tor e mecanismo de mudanças

8. Servo freio com uma junta nova

9. Suporte do pedal do freio

~ Aperte ..

Porcas com: 22 N.m (l61bf.pé)

10. Junção da árvore de direção

Abril, 1995 ~ CORSA



3B3-10 DIREf:'ÃO HIDRÁULIG'A

&Xl Aperte 3. ReservatórÍo de seu suporte

Parafuso com: 22 N.m (16Ibf.pé) Instalação

11. Cilindro mestre

gx] Aperte

Porcas com: 22 N.m (16IbLpé)

12. Caixa de relés no compartimento do motor

13. Mangueira de vácuo do servo freio

14. Tanque de expansão

B Instale ou conecte

L Reservatório em seu suporte

2. Braçadeira de fixação

3. Mangueiras e braçadeiras

BOM~A DE DIREÇÃO
HIDRAULICA

RESERVATÓRIO DE FLUIDO Remoção

Remoção

B Remova ou desconecte

L Braçadeira(l) de fixação no suporte

2. Braçadeiras das mangueiras (setas) e mai1guei-
ras

B Remova ou desconecte

1. Tubo de entrada de ar (3)

2. Carcaça do filtro de ar (1)

3. Mangueira de ar (2)

fCORSA

1'---------.

-l
,

1

4. Correia multi "V", aliviando a sua tensão

I' 5. Conexões hidráulicas da bomba

~_.~~~.'~----_.
c.8:7

tIl Importante

Coloque uma bandeja para coletar o fluido.

Abril,1995
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DIREÇÃO HIDRÁULICA
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3B3,....11

nn. ImportanteL~J ..

Coloque uma bandeja sob o veículo para coletar o
fluido

6. Parafusos de fixação da bomba <lO suporte

C(I.!l!.W.f5

7. Bornbada direção

Instalação

t!.~Instale ou conecte

L Bomba em seu suporte

~ Aperte

Parafusos com: 28 N.m (21Ibf.pé)

2. Conexões hidráulicas na bomba

Aperte

Conexões com: 28 N.m (21Ibf.pé)

3. Correia multi "V" nabomba

4. Mangueiras de ar

5. Carcaça de filtro de ar

6. Tubo de entrada de ar

Abril,1995 CORSA



3B3-12 DIREÇÃO H1DRÁULICA

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m Ibtpé

Tirantes à crenuilheira ; 60 44
Tümpão de tegulagem c1acaixa ...........................•......... , , Vide texto
Porca trava tampãôde regulagem , , , , 60 44
Porca caixa de direção à longarina .....................•..................................................... 22 16
Conexão ar conclicicíriando à válvula TXV 7 5
Porca terminal de din:;ção , 36 26
Conexão hidráulica à câixade direção 28 21
Coxim do Inotor. ;,..; , ,.~ 65 48
Coxim da transmissão , ; , 70 52
Porca suporte do pedal de freio ~ 22 16
Parafiso junção da árvore de direção ., 22 16
Porca cilindro nlcstre " : 22 16
Parafuso da bomba de direção ao suporte ;.., 28 21
Conexão hidráulica da bomba de direção , 28 21

Abril, 1995 ~ CORSA
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DIREÇÃO HIDRÁULICA

FERRAMENTAS ESPECIAIS

38];",,13

J
o~_.'_ .." ..

FD

." j

\í(\ tL
\

i~."19
_I

SacadordQterminal de direção ...•;. ,.................•................. ; J-810902

Chave para. apertar e soltar {Jorcasextavadado eixo setor ... ,..;•...... ,....•.•..• S-9409200

Dispositivocentralizador dt\ caixfl de direção .....•... ;;....•. ;.;..;,.;; ..;, ,.; S~9409202.

Gabarito de montagemdacaixu de direção ;.; $-9409203

Chave para torqueatos braços de direção na cremalhcira ......•....... ; S~9409204

Abril,1995 L:8=I CORSA'
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3C • SUSPENSÃO DIANTEIRA

Torre e/ou Mola Dianteira o" ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••• 3C-O 1

Cubo da Roda e/ou Rolamentosclou Manga de Eixo 3C-03

r\moltccedor Dianteiro .............................................•............................... ".' .. 3C-07

Braço de Controle e/ou Bucha .................................•.................................... 3C-Q7

Junta Esférica , ;0 ••••••••••.•• ~•••••••••• 3C-08

.Barra Estabi lizadora ~...........•............•.........3C-Q9

Tirante Tensor da Suspensão Dianteira 3C~lO

Suporte e/ou Bucha do Tirante Tensor ~ 3C-ll

Especificações de Torção ...........................••................................................ 3C-13

Ferramentas Especiais 3C-14

Assunto

Abril,1995 ~

Página

CORSA



,~.~ .... ~, "'~~.'" ..,._---. . ,-._- --~--~'"'~~ __~, ....~ __ - __ <:"'m-" .__ .. -. _.. ~_ 'h,_._, ,W.:.,::,~~: ...

3C • SUSPENSÃO DIANTEIRA
3C-,-01-

'--"''''-...,N',

TORRE E/OU MOLA
DIANTEIRA

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Roda

2. Porcas e parafusos de ti xação (1) da manga de
eixo ao tubo da torre

('O$C.(}(J!

3. Manga de eixo do tubo da torre

4. Porcas de fixação superior da suspensão diantei-
ra (setas)

5. Conjunto torre e mola

Posicione o conjunto torre e mola na ferramenta
J810301-B e no adaptador S-9403175, comprima a
mola.

6, Porca de fixação do prato da mola com o auxílio
da ferramenta S-940317 6

7. Prato da mola

8. Anel amortecedor

Abril,1995 ~ CORSA



30-02

9. Batente

Solte a ferramenta, aliviando a pressão da mola.

lO. Mola

Instalação

B Instale ou conecte

I. Mola no tubo da torre

2. Batente no tubo da torre

3. Anel amortecedor

4. Prutosuperior damola

[[] Importante

Posic.ione o prato superior de maneira que sua
cavidade (seta) fique a! 80. dos furos de fixação
da manga de eixo (seta).

Posicione o conjunto torre e mola na ferramenta
J-810301-B e com o adaptador 5-9403175, compri-
maamola.

--1
I

tYIJC.(]05

5. Nova porca autotravante, apertando~a com O

auxílio da ferramenta $-9403176

SUSPENSÃO DIANTEIRA

gxJ Aperte

Porca com: 55 N.m (41 Ibf.pé)

6. Conjunto torre e mola no veículo

7. Porcas de fixação superior da suspensão
dianteira

&Xl Aperte

Porcas com: 30 N.m (22 lbf.pé)

8. Manga de eixo ao tubo da torre

9. Parafusos com arruela na cabeça. O), com a
cabeça do parafuso voltad.t para a traseira do
veículo

10. Novas porcas autotravantes

~ Aperte

Porcas com: 50 N.m (371bf.pé) e depois 90 N.m
(66Ibf.pé) + 4Y a 60.

11. Roda

Abril,1995 ~ CORSA
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SUSPENSÃO DIANTElR.A 3C-03

m ImllortaIlte 4. Parafusos e pinça do freio (setas)

Verifique o câmber c ajuste, se necessário.

Consulte a seção 3A para executar esta operação.

CUBO DA RODA E/OU
ROLAMENTOS E/OU
MANGA DE EIXO

Substituição

B Remova ou desconecte

.1. Roda.
CJ!JC;IA(J8

Pendure a pinça através de umaral11e.

r<n Importante
3. Porca do cubo da roda, usando a ferrarnenta ILiJ

J-810300 para travar o cubo

2. Pino de trava dapofca

eU,te,Df}!

5. Parafuso e disco do freio

6. Porca do terminal da direção

7. Termínal da direção, usando a ferramenta
J-810902

CO.fC,(XN

Abril,1995 ~ CORSA
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3C-04 SUSPENSÃO DIANTEIRA

8. Parafuso de fixaçãO' da junta esférica (seta) à
manga de eixo

11. Conjunto manga de eixo e cubo, da semi-árvore,
com auxílio de um sacador

C:OJC./JIIJ
COJC"Jll

:)

12. Parafusos (1) e espelho do freio

:';j:;.•. "

CJ

C~ptJ

JtJf\~;
"::;;,'"f"

."

1

9. Junta esférica, da manga de eixo

10. Porcaseparafusos de fixação (1) da manga de
eixo ao tub.o da torre da suspensão

Abril,1995 .c::::::=r CORSA
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SUSPENSÃO DIANTEIRA
3C-05

Instalação
13. Cubode roda, usando uma luva adequada (l) em

uma prensa I8 Instale ou conecte

~'~
~4

..,_....•_--_ ...__ .... 11' I. Ane~ retentor externo do rolamento, na manga
I de eixo

IlnrJ; LL.. Importante

Lubrifique o alojamento do rolamento na manga
de eixo com graxa à base de sulfeto de moljbdê~
nio.

2. Novo rolamento na manga de eixo até assentar
no anel rerentor, com a feframenta S-9403173
(I)

'('CH..~.qN j

,.

COJCtlI(í

3. Anel retentor interno, na manga de eixo, COma~
orelhas voltadas para baixo

._ .... _- I'"-1

I1

I
ilL, _.

:: ~~ IZ~

14, Anéis retentores dos rolamentos, usando um ali-
cate de pontas

15. Rolamento, da manga de eixo, usando a fen'a-
menta S-94Ô3173 (l)

16. Anel interno do rolamento, do cubo, usando a
ferramenta 1-840737 eT-730762

"-"''''''''=,.
Abril, 1995 ~
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3C-06 SUSPENSÃO DIANTEIRA

4. Cubo da roda, com as ferramentas J-81031.0 (1)
e LUbo adequado (2)

I]] Importante

o anel ínterno do rolamento deve estar apoiado
em tubo adequado.

lO, Novas porcas autotravantes

~ Aperte

Porcas com: 50 N.m (371bf.pé) e depois 90 N.m
(66 lbf.pé) + 45° a 60°

\ ..

2

5,Espelho do freio e seus parafusos

C01C,UI'

li. Junta esférica do braço de controle à manga de
e:ix.o,colocando aparafuso com a cabeça voltada
para trás e nova porca autotravante

~ Aperte

A porca com: 30 N.m (221bf.pé)

12. Tirante de direção ao braço da rriangade eixo

gx] Aperte

Porca do tirante com: 35.N.m (26 lbf.pé)

Porca do cubo de roda comi 00 N.m (74 lbf.pé);
depois solte a porca e reaperte com 20 N.m
(15 lbf.pé) + 90"

...-.-,
'.j

.--...
_~J

o

CORSA

Parafusos com: 95 N.m (70 lbf.pé) com trava
químicana rosca

15. Novos parafusos de fix.ação da pinça

13. Disco do freio e seuparafuso de fix.àÇão

14. Pinçado freio

~ Aperte

Nesta operação, trave o cubo com a feri:arnenta
J-810300

m Importante

Limpe as roscas da. pinça com um macho.

~

As roscas devem estar limpas.

Passe trava químiCa na rosca

8. Manga de eix.o ao tubo da torre
9. Parafusos com arruela na cabeça, com a cabeça I •

cio parafuso voltada para a traseira do veículo

6. Cubo de roda na semi-árvore, com o entalhado
lubrificado com óleo para a transmissão

7. Arruela e porca da semi.-árvore e aperte parcial-
mente

Abril, 1995

~ Aperte

Parafusos com: 4 N.m (3 lbf.pé)

m Importante

,.-
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SUSPENSÃO DIANTEIRA.
3C-07

lI] Importante

16, Roda

'-Vl Importante__!!_ ..J

Verifique °câmbcr c ,~uste. se necessário,
Consulte a seção 3A.

AMORTECEDOR DIANTEIRO

o amortecedor dianteiro é parte integrante da torre
da suspensão dianteira. Para a substituição do amor-
tecedor, veja serviços em ((TORRE E/OU MOLA
DIANTEIRA -Remoção e Instalação)),

BRAÇO DE CONTROLE E/OU
BUCHA

Substituição

1+1 Remova ou desconecte

I. Porca (I) c parafuso da fixação ao assoalho

2. Porcas (2) d~ fixação àjunta esférica

'-1
j

CO.lC.rlt.t

3. Braço de controle do veículo

4, Bucha, da frente para trás, com a ferramenta
S-9403177 (I), um tubo adequado (2) e a prensa

r----.~-.--.--_ --
!

•-~1
•...

C()JC4m

B Instale ou conecte

1. Nova bucha no braço de controle, com a ferra-
menta S-9403177 (l), um tubo adequado e a
prensa, de trás para a frente

A horda com 3 saliências deve ficar vaI tada para
trás.

\ Abríl, 1995
~ COO~
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3C-08 SUSPENSÃO DIANTEIRfí

Para facilitar a montagem da bucha, molhe-a I' Aperte a porca com 60 N.m (44Ibf.pé).
com uma solução de água e sabão.

1

cmc.!J]fJ

(O.?C{'2!

2. Braço de controle no veículo, parafuso e porca I JUNTA ESFÉRIICA
de fixação ao assoalho, sem dar o aperto na
porca; a cabeça do parafuso deve ficar voltada I Substituição
para trás

1. Porca e parafuso de fixação da junta esférica à
manga de eixo (seta)

3. Novas porcas autotravantes de fixação do braço- ,1+1 Remova ou desconecte
de-controle à junta esférica

~ Aperte

Porca com lOON:m (74 lbf.pé)

lJJ Importante

Posicione o braço de controle, de modo que ele
fique a aproximadamente 80" com a verticaL

Abril, 1995 ~ CORSA
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SUSPENSÃO DJAN1'ElRA 3C-09

2. Porcas de fixação da junta esférica ao braço de IBARRA ESTABILIZADORA
controle

[,
'_h-"

3. Juntaesférica

8 Instale ou conecte

I. Nova junta esférica na manga de eixo

2, Parafuso na manga de eixo, com a cabeça volta-
da para tnís

3. Nova porca autotravante

~ Aperte

Porca com: 30 N.m (22 Ibf.pé)

4. Junta esférica ao hmço de controle, com novas
porcas autotravantes

&IJ Aperte

Porcas com: 100 N.m (74 Ibf.pé)

Remoção

B Remova ou desconecte

I. Braçadeiras de fixação da barra estabilizadora
aos tirantes da suspensão (1)

COJC.OU

2. Barra estabilizadora

Instalação

~ Instale ou conectee:-~
I. Barra estabilizadora

2. Buchas de borracha

fL.'!J Inspecione

o estado das buchas; se necess,írio, substitua-as

3. Braçadeiras de fixação da barra estabilizadora
aos tirantes da suspensão

i ..

Abril, 1995 ~ CORSA



3C-IO

lYJ Importante

Posicione as braçadeiras de maneira que a medi-
da "A" seja de 121 mm.

COJC-tlJ$

&Xl Aperte

'i. Porcas com: 20 N.m (151bf.pé)

TIRANTE TENSOR DA
SUSPENSÃO DIANTEIRA

Renloção

[~~ Remova ou desconecte

1. Barra estabilizadora. Veja Instruções em (tBAR-
RA ESTABILIZADORA -Remoção"

SUSPENSÃO DIANTEIRA

2. Porca (2) e arruela (3) da fixação do tirante (6)
ao suporte (1)

'3-'.4--._........ 1 2____, '_

\\
3. Porcas de fixação do tirante ao braço de controle

(setas)

":JC'l."j

Abril,1995 c=:r CORSA
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SUSPENSÀO DIANTEIRA 3C-ll

4. Tirante tensor SUPORTE E/OU BUCHA DO
TIRANTE TENSOR

I.
!
I
I

('[J.U.'..(JJ.?J

t. Tirante tensor. Veja instruções em ((TIRANTE
TENSOR-Remoção"

2. Parafusos de fixação e suporte do tirante

3. Bucha do suporte, com auxíiio da ferramenta
S-9403178 (I}, um tubo adequado (2) e a prensa

2

Ili

C(JjC ••a.!S

Remoção

" 'I r!] Remova ou desconecte

L Tirante tensor com arruela traseira no suporte

2. Arruela dianteira e a porca no tirante, sem dar o
aperto

3. Tirante ao braço de controle e os parafusos que
fixam também ajunta esférica

4. Novas porcas autotravantcs

Instalação

~+iInstale ou conecte

("

~ Aperte Instalação

Porcas de fixação do tirante e junta esférica ao
braço de controle com: lOO N.m (74Ibf.pé)

Porca de fixaçào do tirante ao suporte com:
90 N.m (66 lbf.pé)

5. Barra estabilizadora. Veja Instruções em "BAR-
RA ESTABILIZADORA-Instalação"

1. Nova bucha no SupOIte, com a ferramenta
S-9403178, um tubo adequado c a prensa

11JImportante

A borda maior da bucha deve ficar voltada para
a frente.

Abril, 1995 ~ CORSA



3C-12-

Para facilitar a montagem da bucha, molhe-a
com uma solução de água e sabão

SUSPENSÃO DIANTEIRA

3. Suporte à travessa

4. Parafusos de fixação do suporte

~l..•.

o

gxj Aperte
Parafusos com: 50 N.m (37 lbf.pé) + 90. a lOS"
com trava química na rosca

Porca do tirante tensor com: 90 N.m (66 lbf.pê)

".J

Ct1JC.{)j(J

~ Limpe

As roscas da travessa, passando um macho

2. Arruela trao;;eíra(5), suporte com a bucha (l),
arruela dianteira (3) e a porca sem apertá-la, no
tiran te tensor

1 2 3 4 5
'.J,.-

t"..,

Abril, 1995
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SUSPENSÃO DIJlNJ'EiRA 3C-13

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m lbf.pé
Porca do prato da mola ,.......•................................... 55 41

Porca fixação superior suspensão , ,..,............•............................ 30 22

Porca fixação manga de eixo ao tubo da torre , ~..................• ,....•.... , (vide texto)

Pai'afusosespelho do fi'cIo , ,....•........................•. 4(*) 3(*)

Porc:ajunta esférica à manga de eixo. ...•...••..............................•.•.......•.... ..-.;.;....•.....: 30 22

Porca elo.tirante da direção ;..,..'.........•....................•....................•.......• :.........•........3$' 26

Porca do cubo da roda: ........................•.•..........................................................•.. ~•................ (vide texto)

Parafuso da pinça do freio ;...................................•........... 95(*) 70('r.)

Porca do braço de controle àjurita esférica ......................•........•...................................... 100 74

Porca do braço de controle <10 assoalho ..................•......•............. ; 60 44

Porca braçadeira de fixação da barra estabilizadora ............................•..... , 20 15

Porca do tirante ao suporte ,................•.......................... , ,.•.......... ~.......•..... 90 66

Parafuso do Sup01te do tirante à travessa ...........................• ;...•.. ; ; ;...•.,....•.......•........•..... (vide texto)

(*) com trava química

Abril, 1995
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3C-14

(

SUSPENSÃO DIANTEIRA

FERRAMENTAS ESPECIAIS

Sacádor e instalador do rolati1ento do cubo
Usar com prensa « ••••••••••••••••• S-9403173

Arruela adaptadora para instalar cubo da roda
Usar com J-81 0310 ...•............... ;.......•..••.•...•. ,.......•...,...............•................ S~9403174

Adaptador para sacar e instalar a mola
Usar cam J-8103 10-B .....................................•............•...................... ,., ..S-9403175

Dispositivo para tarquear a porca superiol' do amortecedor S~9403176

Sacador e instalador da bucha d.obraço de controle
Usar CaIU prensa .......................................•......................; '.'':" , S-940~fI77

Sacador cinstalador da bucha do birante tensor
Usar C0l11 prensa , S-9403178

Sacador do terminal de direção ,..1-810902

Dispositivo para travar disco de freio .....................•.•.....•............ ; J~810300

Abril,1995 CORSA



L 3D • SUSPENSÃO TRASEIRA 1
I

1
!

Cubo da Roda elou Rolamentos e/ou Vcdador ,.........•............ 3D-01

AITIortecedor ,.................•.............•.............. 3D-02

Barra Estabilizadora ;.., 3D-03

~1ola : 3D-04
Ponta de Eixo ,....•' : ~., , 3D-05

Buchas dos Braços de Controle ......................................•...................••....... , 30-06

Eixo Traseiro 3.D-08

Suspensão Traseira (Pickup) .,.." •................................................................. 3D-09

Especificações Técnicas .- ,..........•.. , ;.". ' 3D-14

Especificações de Torção i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 3D-14

,.,,-.

Assunto Página ••I

,
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l
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3D. SUSPENSÃOrrRASEIRA
3D-fJ]

CUBO DA RODA ElOU
ROLAMENTOS E/OU
VEDADOR

Substituição

B Remova ou desconecte

L Roda traseira

2. Calota do tubo

3. Pino de trava, porca do cubo da roda, arruela e
rolamento externo

4. Cubo da roda e tambor de freio

rn Importante

• Para esta operação desaplique o freio de estacio-
namento e/ou afrouxe as sapatas do freio

5. Vedador, com auxílio de uma alavanca

._--------_ ..~._~

I

Co.UHX;]

6. Rolamento interno

7. Anel externo do rolamento interno com as ferra,.
mentas 8-9404 180 e o martc1ete

8. Anel externo do rolamento externo com as fer-
raluentas 8-9404180 e o martelete

ft~Instale ou conecte

L Anel externo do rolamento interno com a ferra-
menta M-680366A e M-840911A

M-680366-A

AbrU,1995 CORSA



3D-02 SUSPENSÃO TRASEIRA

2. Anel externo do rolamento externo com a ferra- 9. Calota do cubo
menta M-680357A eM-84091 IA 10. Roda

rn lmIJOrtante

O rolamento c a calota do cubo devem ser montados
com graxa à base de sabão de lítio.

AMORTECEDOR

[I] Importante

Devido às características da suspensão traseira, os
amortecedorestraseiros devem ser substituídos ape-
nas um de cada vez.

Remoção
3. Rolamento interno, lubrificado com graxa n° 2 à B-:l-.J Remova ou d.esconectebase de sabão de lítio

4. Novo vedador de graxa

5. Conjunto cubo da roda e tambor de freio na
ponta de eixo

6. Rolamento externo, lubrificado com graxa n° 2
à base de sabão de lítio

7. Arruela e porca castelo

Ajuste

• A porca castelo do seguinte modo:
Aperte a porca com 25 N.111 (18,5Ibf.pé), girando
simultaneamente o cubo.
Solte a porca apenas o suficiente para que a
arruela possa ser movimentada com uma chaVe
de fenda, sem usar esta como alavanca. Se ne-
nnum de seus rasgos se alinhar com O furo da
ponta de eixo, solte a porca até que ocorra o
próximo alinhamento.

8. Contra-pi no

Abríf,1995

1. Cobertura da fixação superior do amortecedor,
pelo compartimento de carga

2. Porca de fixação da haste

3. Prato de apoio do coxim

4. Coxim superior
Levante o veículo.

CORSA



SUSPENSÃO TRASEIRA

5. Parafuso de fixação inferior

6. Amortecedor traseiro

Instalação

B Instale ou conecte

1. Extremidade inferior do amortecedor traseiro

2. Parafuso de fixação

&1J AI)erte

Parafuso com: 70 N.m(52 Ibf.pé)

..,;,./;~..~-:':;;;;;~,,' .. _"'~''':--- ,,,".,..,,~.. ~"V1

}

3D-03

7. Cobertura da fixação superior do amortecedor

BARRA ESTABILIZADORA

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Uma das rodas traseiras

2. Fixação da barra

3. Amortecedor da barra

4. Barra estabilizadora, lateralmente

3. Prato de apoio do coxim inferior e este na haste rn Importante
do amortecedor

4. Extremidade da haste do amortecedor no orifício
do assoalho do veÍCulo
Abaixe o veículo.

S. Coxim superior e seu prato de apoio

6. Porea de fixação

&IJ Aperte

Porca com: 20 N.m (15 lbf.pé)

Abril, 1995

• Se necessário, remova a roda do lado oposto e
empurre a barra estabilizadora com auxílio deum
pino.
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3D-04

Instalação

B Instale ou conecte

I. Barra estabilizadora no eixo traseiro e amortece-
dores. Lubrifique ligeiramente a barra, para fa-
cilitar a montagem

2. Novos parafusos de fixação

&11 Al)erte

• Parafusos com: 60 N.m (44lbf.pé) + 60. a 75.

3. Roda

MOLA

Substituição

Apóie a traseira, do veículo em cavaletes.
Posicione o macaco no pontalete direito c levante
um pouco.'

SUSPENS.4.0 TRASEIRA

8 Remova ou desconecte

1. Amortecedor de sua fixação inferior

2. Mola do sistema da válvula pl'oporcionadora
sensível à carga, se houver

Abaixe o macaco e depois coloque-o sob o pontalete
e.sque.rdo;'levante um pouco.

3. Amortecedor de sua fixação inferior

Abaixe o macaco; se necessário, solte a fixação da
linha de freio.

()

I
I

,,
"'.

Abril, 1995 CORSA



SUSPENSÃO TRASEIRA

4. Mola direita e anel amortecedor

5. Mola esquerda c anel amortecedor

COM.O/}

3D-05

2. Mola esquerda e seu anel amortecedor

Levante mais o macaco.

3. AmOltecedor direito à sua fixação inferior

~ Aperte

• Parafuso do amortecedor com:
70 N.m (52 lbf.pé)

Abaixe o macaco e coloque-o sob o pontalete es-
querdo c levante o pontalete.

4. Amortecedor esquerdo à sua fixação inferior

5. Linha de freio, caso tenha sido solta na remoção.

6. Mola do sistema da válvula proporcionadora
sensível à carga, se houver

B Instale ou c.onecte

Posicione o macaco sob o pontalcte dih~ito.
1. Mola direita e seu anel amortecedor e levante um
pouco o macaco

rn Importante

• A espira menor da mola deve ficar voltada para o
assoalho.

C()ji).U12

Abril, 1995

Remova o macaco.
Remova os cavaletes, abaixando o veículo.

PONTA DE EIXO

Remoção

Levante o veículo.

B Remova ou desconecte

1. Roda

2. Cubo da roda, conforme as instruções indicadas
sob "CUBO DA RODA, ROLAMENTOS E
VEDADOR-Remoção"

3. Parafusos de fixação da ponta de eixo

4. Ponta de eixo

CORSA



3D-06

Im] Meça
• Ovalização da ponta de eixo: 0,025 mm no má-
ximo (1)

Empeno lateral da pontá de eixo: 0,05 Ium no máxi-
mo (2)

I
m'IJ<I/J I

Instalação

a Instale ou coneCte

1. Ponta de eixo

[[I Importante
• Unte com a graxa a superfície de contato da ponta
de eixo e o eüm.

2. Parafusos de fixação da ponta de eixo

~ Aperte

• Parafusos com: 50 N.m (37 lbf.pé) + 30" a 45°

Abrif, 1995

SUSPENSÃO TRASEIRA.

3. Cubo da roda, confonneinstruções indicadas em
"CUBO DA RODA, ROLAMENTOS E
"EDADOR-Iízstàlação"

4. Roda

BUCHAS DOS BRAÇOS DE
CONTROLE

Substituição
(serviço mostrado para um dos lados)

Coloque a traseira do veículo sobre cavaletes.

B Remova ou desconecte

1. Mangueira de freio de seus suportes

2. Mola do sistema da válvula proporcionadora
sensível à carga, se houver

CO.W-DU

Posicione um macaco no centro do eixo traseiro.

3. Parafuso de fixação dó braço de cont,:ole
esquerdo

CORSA

i
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SU,~"'PENSÃ()TRASEIRA 3D-07

Abaixeum pouco o macaco c instale um dispositivo 5. Bucha, cornauxílío da ferramenta S-9404179suspensor.

4. Parafuso de fixação o do braço de controle dil.-eito "&. ~
T1 Instale ou conecte

CORSA

5-9404179

1. Nova bucha, com auxílio da ferramenta
$-9404179

• Para facilitar a montagem, molhe a bucha com
uma solução de água e sabão.

11

1I.,~ .. t__
GmNJij

• Corte 2.pedaços da borda interna da bucha, con-
forme pode ser visto na figura, para que se possa fI] I• .mportanteapoiar a ferramenta

fI] Importante

L_...._.

AbrU,1995
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3D-OS

2. Braço de controle direito em seu suporte

3. Parafuso de fixação do braço de controle, sem
dar o aperto

Remova o dispositivo suspensor.

4. Braço de controle esquerdo em seu suporte e seu
parafuso, sem dar o aperto

Remova o macaco.

5. Mola do sistema da válvula proporcionado.ra
sensível à carga, se houver

6. Mangueira de freio de seus suportes

Remova os cavaletes e abaixe o veículo com 2
pessoas de aproximadamente 70 kgf nos bancos
dianteiros; desloque o veículo para a frente e para
trás, a fim de acomodar a suspensão.

gx] Aperte

• Fixação dos braços de coritrolc a seus suportes
com: 65 N.m (48 Ibf.pé)

EIXO TRASEIRO

Remoção

~.~ Remova ou desconecte

1. Molas, conforme as instruções indicadas sob
(iMOLAS-Remoção"

2. Rodas

3. Cubos das rodas, conforme as instruções indica-
das sob "GUBO DA RODA, ROLAMENTOS E
VEDADOR-Remoção"

SUSPENSÃO TRASEIRA

4. Mangueira do freio

5. Cabo do freio de estacionamento

6. Pontas de eixo

7 ..Pratos com o sistema de freios

Apóie um macaco no centro do eixo traseiro.

8. Braços decoritrole do eixo, de seus apoios

Abaixe o macat(j com o eixo.

Instalação

Posicione o eixo trascÍl'o em cima do macaco. Acio-
ne o macaco com o eixo traseiro.

~ ~ Instale ou conecte

L Braços do eixo nos seus apoios

2. Pratos com o sistema de freios

3. Pontas de eixo

4. Cabo do freio de estacionamento

5. MangueIra do freio

6. Cubo da roda, conforme as instruções indicadas
sob "CUBO DA RODA) ROLAMENTOS E
llEDADO R-Instalação"

7. Rodas

8. Molas, canfomle àS instruções indicadas sob
(IMOLAS-Instalação"

Abril, 1995 CORSA



SU/SPEN5'ÃO TRASEII0.1 JD-09

SUSPENSÃO TRASEIRA -
PICKUP

Remoção

Coloque o veÍCulo noelevadoL

.I+~Removaou desconecte

I. Rodas traseiras

2. Parafuso de fixação do tambor

3. Tambor de freto

4. Solte o caboclo freio de eslacíomunenlo, pres-
sionando a sua haste para a frente. Comprima à
mola e remova o cabo

6. Linhas de pressão do freio

5. Travas das linhas de pressão do freio

OI
/ !

7. Parafusos de fixação illferiores dos amortecedo-
res

rn Importante

• Apoie o centro do eixo traseiro num macaco
hidráulico para soltar os parafusos de fixação
inferiores dos amortecedores.

Abril, 1995 CORSA



3D-lO

8. Placa de apoio da mola auxiliar

9. Porcas de fixação dos grampos em "U"

IO. Grampos em "U"

rn Importante

SUSPENSÃO TRASEIRA.

11. Conjunto da suspensão traseira do veículo, com
o auxílio de outra pessoa, abaixe lentamente o
tnacaco

Instalação

• Tome cuidadoque nestemomento o eixo poderáB Instal.e ou conecte
girar em cima do macaco, cair e ferir alguém.

Abril, 1995

lI] Importante

• Coloque o conjunto da suspensão traseira com o
auxílio deum macaco hidráulico.

CORSA

. .
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SUSPENSÃO TRA..,SElRA

• Alinhe o ressalto da mola corn o orifício existente l]] Importante
no eixo (seta).

1. Grampos em "U", em suas posições

2. placa.

3. Porcas de fixação dos grampos em "O"

~ Aperte

• Porcas dos grampos em "U" com: 45 N.JÍl (33
lhf.pé)

AQrif,1995

• Observe que a diferença rmíximaentte as pontas
dos parafusos e as porcas deve ser de 3 mrl1
(setas).

4. Placa da mola auxiliar

rn Itnportante

• Observe queexíste na face infetior da placa da
mola auxiliar U1nrcssalto que deve ficar vo.ltado
para a parte central do vefculo.

CORSA



3D-12

~ Aperte

•• Porcas da placadamoJaauxiliarcom: 2QN.m (15
lbf.pé)

SUSPENSÃO TRASEIRA

~ Aperte

•• Porcas das linhas de pressão do freio com: 16N ,111

(l2lbf.pé)

5. Amortecedores e seus parafusos de fix.ação

gx,
! Aperte

.. j

•. Parafusos dos amortecedores com: 65 N.m (48
lbf.pé)

6. Linhas de pressão do freio

rn Importante

•. Após instalar os amortecedores, remova o maca-
co hidráulico.

• Observe antes da instalação das linhas de pressão
do freio que existem duas medidas de rosca, M 10
eM12.

Abril, 1995

7. Cabo do freio de estacionamento

8. Tambor de freio

9. Parafuso de fixação do tambor

-l
I

to. Rodas traseiras

CORSA



SUSPENSÃO TRASEIRA

[Jj Importante

3/)-13

o Faça sangria no sistema de freio, conforme as
instruções indicadas sob, "SANGRIA /)0. . .

FREIO", na seçao SAL

Abril, 1995 'CORSA



3D-14

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUSPENSÃO TRASEIRA

Ovalização máxima da ponta de eixo ,...•............................... 0,025 mm

Empeno lateral máximo dapontâ de eixo ,........•.................•.. ;......•... ; , ,•........................ 0,05 mm

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m
Parafuso inferior amortecedor , 70

Porca haste amortecedor "...................................................................•................... 20

Parafuso da barra estabilizadora. .•............................................................................. 60(*)

Parafuso ponta de eixo ..•.......................................•.................................................... 50(**)

Parafuso' brâ~ede controle io •••••••••• '.0 •• ; ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 65

(*) Mais 600a 75'
(**) Mais 30. a 45'

Abril, 1995

lbf.pé

52

15

44(*)

37(**)

48

CORSA
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Conjunto da Roda 3E-o 1.
Pneu, Aro ou Bico de Enchimento ., ;.•.................... 3E-01

Rodízio dos Pneus , 3E..;.03
Pressâo dos Pneus ..................................•.............. ,.., 3E-03

Balanceamento dos Pneus .•..... , 3E-04

Reposição dos Pneus ; ,'; 3E""()4
Especi ficações Técnicas o ••••••••• " .•••••••••.••••••• , ••••••••••••• 3E,...05

Especificações de Torção 3E-05'

Assunto

3E • RODAS E PNEUS

Página
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3E • RODAS E PNEUS
3E-Ol

CONJUNTO DA RODA
Remoção

B- ~ Ucmova ou desconecte

L Calota, se houver

2. Cobertura do parafuso, se houver

[Y] Importante

Posicione o macaco e levante um pouca o veícu-
.lopara aliviar o peso sobre a roda. Este procedi-
mento é recomendado para que tlão se formem
rebarbas na superfície de encosto doS parafusos
. e para que não aCOITaempenamento dos parafu-
sos "LO serem sol tos.

Afrouxe os parafusos da roda.

Levante o veículo.

3. Parafusos

4. Roda

?"'~. Instalação
t\,--#

~ Aperte

Parafusos da roda com: 70-100 N.,,: ~.í2-74 Ibf.pé)

3. Cobertura dos parafusos, se houver

4. Calola, se hOllver

Abaixe o veículo e remova o macaco.

PNEU, ARO OU BICO DE
ENCHIMENTO

Substituição

a Remova ou desconecté

.1.Roda conforme as instruções indicadas sob
"CONJUNTO DA RODA-Remoção H

2. Válvula do bico de enchimento; deixe sair o ar
3. Pesos balanceadores

4. Talões do pneu, dos ombros do aro, usando
equipamento especial

j
I

J

l-
Ir
t

I

8 Instale ou conecte

1. Roda

2. Parafusos de fixução da roda; aperte-os parcial-
mente

[[] Importante

Abaixe o veículo apenas o necessário para que o
pneu tenha atrito com o s.o10.

Abril, 1995

CORSA
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.•..•.""\
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RODA.S E PNEUS
3E-02

5. Pneu do aro usaodo o mesmo equipamento ~ Limpe

(,"(»I':.al!

o aro, cuidadosamente, para bom assentamento e
vedação junto ao pneu.

!lJ Importante

o aro é assimétrico. O pneu deve ser montado
sobre o ombro estreito do aro (A), o quül coinci-
de com o lado externo da roda (B).

~.•.•../

6. Bico de enchimento, se for substituir o bico ou
o aro

101.. ImportanteLU
Se o aro for substinlído instale o novo bico da
válvula umedecendo-o com água e sabão e puxan-
do-o como a ferramenta instaladora através do furo
no aro.

~

C:OJfWiU

Antes de colocar o pneu umedeça seus talões ,-
com urna solução de água e sabão ~lproximada- '•...,)
mente 50/0, a fim de facilitar a montagem.

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Bico de enchimento,. no caso de substituir o bico
eoaro

Abril, 1995 c:::>
-
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RODA.8B PNEUS

. ---- ••. ,..----...,,"'-- ~~"" ..1-" ~_.,.-,;;,~ ~

•. ;,.,.,. .. .,.f;.-,;;,»>.---. •... :..., .. ,~~.--:-;..,;,-'" _.""V._~-"-":'-;-_; ,"':>,%,;;;, ,-:" "-"'l'__ ,..,

3E-05

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

I VEíCULO

--,,-_. ............._ ..-
RODAS

OPCIONAIS PNEUSNORMAIS DE PRODUÇÃO

I WIND 5J13 (estampada com calota central) - 145 R13
......... __ .

GL 5J 13 (estampada com calota integral) 5 J/3 Jl3 (alumínio) 165170 R13 - 79T-...__ ..._.
i,

GSi 5 1/2 JI4 (alumínio)

I - 185/60 R1482H
._ ..

-'"- ._.....-...

l= 165/80 R13
5 1/2 Jl3 (estampada com calota central) 5 1/2 Jl4 (alumínio), opcional

I 185/60 Rl4~...

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

'\

.1..

<~r

f

j

l

N.m
Parafusos da roda ....•....... ; - ., 70-100

~
1

Ibf.pé

52-74

J

f'

Abril, 1995
~ CORSA
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Coluna de .Direção .......•..•....... ,., , ; ". 3Fl~0 1

Rolamento da Coluna de Direção ; ; , , 3FI-03

Cilindro da Chave de Ignição 3FI-Q4

EspecificaçÕes de Torção , 3FI-06;

Ferrarnentas Especiais ;; " .......................•............................... ,,. 3F 1-07

Página

3Fl • COLUNA DE DIREÇÃO

Assunto

Abril,1995 ~ COR~
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3FI.COLUNÁDADnmçÃO
3Fl-01

COLUNA DA DIREÇÃO

Remoção

B Remova ou desconecte

4. Chicotes da coluna

5. Interruptores do indicador de direção e do lim-
pador do pára-brisa, comprimindo as travas
(seta)

CORSA

.CiJlrt ./Aj].

"",~1'!'"'~~,\

1- ! I.

} _1;.1!~- /
.._L_. .._

________ ._.~.~~.~_ ••••••••• H •••• _

[I] Importante

Posicione as rodas alinhadas pára frente.

2

';/
::;.--\=;j

...--_. __ .._--.--_.-.......

~---~----ô
\e

\
~

=~'--=

1. Acionador da buzina

2. Volante dadireção, com a ferramenta J-830901

3. Parafusos (1) e (2) e coberturas da coluna da
direção

Abril, 1995

~...r
f



8. ~onjunto da ca~caça do rola~l1cnto e suporte dos 111. Parafuso especial de. seg~rança e porca de fi~a-
lllterruplores, glfando e pux<mdo (setas) . ção da coluna da dlreçao a.o suporte superIor

(seta)

CORSA

COLUNA D/i DIREÇÃO

12, Capa dacoluna

10. Parafuso de fixação íl1ferior da capa da coluna
(seta)

~

r:O.ff~:.j:~l)

I
t'flWI-t.'rISj

~
'<::~::~~~

Abril,1995

7. Botões de trava superior e inferior da carcaç,ldo
rolamento (setas)

3F1-02

Para esta operação, a direção deve estar destra-
vada.

9. Árvore dadireç~o

[1] Importante

I
I
l_o

r:~:!J.:m;i<;!~~'~-:-x,~~:",;\>~-I<%''';;:~~*~:'l'~C:~''~-'--,i~_.WY;t;'''*''~'~.;<j,_,;!.;~.,-,""<~,,,,,,,,,m"'_""'."'"-'''*'-='''-w=-_-_.,,_"v~_._...,~,~".
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'.'0 ~h.""".: .•"é,~"h..._..".'.~9' _,~,.r;_._~<;jj;. •.;... •..•.••••.:.~~~~~ .--i:-":::\';,~.,,- ff •• :

COLUNA DA DIREC'ÃO~ 3FI-03

Instalação 10. Volante da direção

~ ~. Instale ou conecte

I. Capa da coluna

2. Porca de fixação da coluna ao painel c parafuso
especial de segurança de fixação da coluna da
direção ao suporte superior, sem apertá-los

3. Parafuso de fixação da coluna da direção ao
suporte inferior

~ Aperte

[YJ Importante

Verifique se as rodas estão alinhadas para
fI.~nte.

lI. Porca do volante da direção

IDJ Aperte

Porca com: 25 N.m (18 Jbf.pé)

Parafuso do suporte inferior com:
22 N.m (l6Ibf.pé)

Porca de fixação da coluna ao painel com:
22 N.m (16 lbf.pé)

Parafuso especial de segurança até que sua cabe-
ça sofra cisalhamento

12. Acionador da buzina

ROLAMENTO DA COLUNA
DA DIREÇAO

Substituição

4. Árvore da direção

5. Conjunto da carcaça do rolamento e suporte dos
interruptores

6. Botões de trava da carcaça do rolamento

[[] Importante

I+~Remova ou desconecte

1. Conjunto da carcaça do rolamento e supOIte dos
interruptores. Veja serviços em ((COLUNA DA
DIREÇÃO-Remoção"

2. Rolamento, de sua carcaça, com auxílio de um
tubo adequado comprimindo as duas orelhas de
trava (seta)

Puxe a árvore da direção para cima, para que o
seu ressalto encoste no rolamento.

Parafuso de fixação do flange à árvore da caixa
de direção com: 25 N.m (18 lhf.pé)

~ CORSA

7. Interruptores do indicador de direção e do lim-
pador do pára-brisa

8. Chicotes da coluna

9. Cobcrturas dacolunada direção e seus parafusos' i
L......_._ ..__ •__ . _

&il Aperte

Abríl, 1995
\c._



3FI-04 COLUNr1DA D/RECÃO
I

3. Arruela de encostado rolamento 2. Volante da direção, com a ferramenta J-830901

co}n.t>!J

"-.-- -- .- -_o _"' '_'''''- '"

'"-'7-""--- __ ,.".~,

i~ ""',1'0~ "'"

Coloque a chave de ignição no cilindro e gire-a
até a posição L

4. Cilindro da chave de ignição, comprimindo a
lingüeta de trava com um arame curvo

3. Parafusos e cobertura inferior da coluna

[[] Importante

I
C(!JFJ.()I"j

77"Z

Veja a posição da arruela e do rolamento na
fÍímra.

A: ~~troduzir o rolamento, comprima as duas 1:1'
molas (2).

l. Acionador da buzina

3. Conjunto da carcaça do rolamento e suporte dos
interrl1ptores~ Veja instruções em "COLDNA
DA DIREÇÃO-Instalação"

Remoção

BRcmova ou desconecte

CILINDRO DA CHAVE DE
IGNiÇÃO

[TI Importante

B Instale ou conecte

I. Arruela de encosto (1) do rolamento, na carcaça

2. Rolamento na sua carcaça

AbríJ, 1995 ~ CORSA



COLUNfl DA DIREÇÃO

Instalação ..

8 Instale ou conecte

L Cilindro da chave de ignição noseu alojamento,
na posição I, comprimindo a lingüelano mo~
mento de sua colocação

2. Cobertura inferior da coluna e seus parafusos

3. Volante da direção

f11 Importante

Verifique se as rodas estão alinhadas para a
frentc.

4, Porca do volante da direção

~ Aperte.

PorcaCQln: 25 N.m (l81bf.pé)

5. Acionador da buz.ina.

3FI-05

"<'7.".,.

Abril, 1995 ~ COR~



3FI-06

ESPECIFICAÇÕ'ESDE TORÇÃO

COLUNA DA DIREÇÃO
""",..-

N.m
Parafuso da coluna ao suporte inferior ,." .. '.,' ", ,' .., , , , 22

Porc,l da colt,ula ao painel ,.",' , , , 22

Parafuso do f1ange à árv9r~ da caixa de direção., , , ; 25

Porca do 'Volante da direção, ;,..,.;, ; 25

Parafuso da coluna de direçã(} com o suporte à loi1garina , ;., ,., 22

[bf.pé

16
16
18

18

16

Abríl,1995
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COLUNADA DIREÇ'ÃO

FERRAMENTAS ESPECIAIS

3FJ.:-07

~
.....

'~ .... " ..
"

,

Abril,1995

Sacador do volante de direção ,;..;.;, ;.........•. ; , , 'f., J~830901

-C7 CORSA



Semi-árvore:

- R.ClnOção , 40-0 I.

-' DeSl110ntagelu , , 4D-02
-1\1ontagem 4D-02

-' Instalação _ ; ,........•............. 4D-03

Especificações de Torção 4D-04

Ferramentas Especiais _ ,.; .....•................................. , 40-05

. ' __ H~H__ .~r __ ~••_. "'~~~-'-""""-"~'''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''-'~»X>;-'-''''''''-~'''_' '_70-.-7''''''''''__."--';._~~-" .,~;.

Assunto

4D • SEl\1I ..ÁRVORE

w.;:~:.,w,-:- -..:...;:.:.. >;'. ", .••.• ,~., ...;""..;_.;::::....:;.."Ú.::!.,;",';,;;..~"_.~~'""';:.;;...;;::.;:;.;:..:..-...- ~ .:,,~;~;--.:.:-,-,
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-" 4D • SEMI-ÁRVORE
4D-01

-'"

Remoção

l!:~Remova ou desconecte
J. Roda

2. Pino de trava da porca do cubo

3. Porca do cubo, travando °cubo com a ferramen-
taJ~810300

t:.:V.rlJfA}!
~ '''",H_.h _

4. Porca e parafuso da fixação da junta esférica à
manga de eixo

I

CtJJ{]:.m

5. Junta esférica, da manga de eixo

6. Semi-árvore, do cubo da roda, com auxflio da
ferramenta J-81 0303

,._ .....

I

C04í1lXU

7. Semi-árvore, removendo-a da transmissão, com
auxílio de uma alavanca

~'---1

C<Jllxt}.J

[[] Importante

Tampe () orifícío, para evitar perda de óleo

Abril, 1995 ~ CORSA



4D-02

Cuidado para não forçar o vedador de óleo com I[JJ Importante
a ponta dá 41lavanca

SEM[~ÁRVORE

c8=T

rn Desmonte

1. Braçadeiras da coifa

2. Coifa, afastando-a

3. Junta homocinética da semi-árvore; para esta
operação, abra o anel de trava com um alicate e
bata ligeiramente no núcleo dajunta

CCN;X1.JJ

4. Coifa, da semi-árvore e procedada mesma forma
com a junta homocinétíca da outra extremidade
da semi-árvore

Montagem

~. Monte

L Coifa na semi-árvore

2. Junta homocinética na semi-árvore; para esta
operação, abra o anel de trava com um alicate

Abríl,1995

Verifique se o anel de trava encaixou correta-
mente no eanalete da semi-árvore.

Lubrifique ajuntahomocinética com graxa.

OJ.lDl.'IJfi

3 Coifa, posicionando-a na junta

4. Braçadeiras (I), com o alicate

l

CO.I1J.tiI7

CORSA



SEMI-ÁRVORE

Instalação

Instale ou conecte

1. Semi-árvore na transmissão, batendo com auxí-
liode um pino, até que o anel de retenção encaixe
110 sulco da planetária

4D~03

2. Semi-árvore no cubo, lubrificando o entalhado
com óleo para transmissão

3. Arruela e porca do cubo, sem apertar

4. Junta esférica à manga de eixo

S. Parafuso e porca de fixação da junta esférica

(
''t~~

f11 Importante
_ .._~...J

C(.l40f;,;';

~ Aperte

Porca com: 30 N.m (221bf.pé)

Porca do cubo de roda com 100 N.m (74 Jbf.pé)
depois solte a porca e reaperte com 20 N. m (15
lbf.pé) + 90.

Nesta operação, trave o cubo coma ferramenta
J-810300,

6. Pino de trava da porca castelada

Remova a ferramenta J-81 0300

7 _Calota do cubo

8. Roda

,
~;,

Verifique se a semi-árvore está ben1 encaixada,
puxando-a pelo copo da junta.

Abril, 1995 ~ CORSA



4D-04

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

SEMI-ÁRVORE

/~--

C I d'. d ,., , C" -' ." .. )li)o. a roa a SemI-arv.ore , ; ,..; ver Il1stmçaono texto

AbrU, 1995 ~ CORSA
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-,'

SEiHI-ÁRVORE

FERRAMENTAS ESPECIAIS

4D-05

I ~ D i,po,itivo pata Ira vardisco de jj:eio " .•.." ..,. >0 ••• ,. ••••• J-8.10300

L -,j

I '."-l\ ~ I Sacador do cubo do rolamento. '''' •...... " .' .••..,..,.,. ,. , >o ••• , •••••• , J-810303

Abril, 1995 ~""~~ CORSA'
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5Al • CILINDRO lVIESTRE

Assunto
Página &I

Cilindro Mestre:
_ Remoção , ; 5AI-0 1

_ DeSll10ntagenl ; 5AI-0 1

_ Montagem ........................................•.................•................................... 5A l-D2

_ Instalação ; , 5A 1-02

s.angria , 5A 1-02
Especificações Técnicas ' ." ;..; 5AI-D3

Especificações de Torção , 5AI-D3

Abril,1995
~ CORSA
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SAI. CILINDRO :MESTRE
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SA.1-01
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i

l
I

4
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~S
~--2

CORSA

~~¥~
5 5 7 8 CO,M.,'"_ .._._-------- ------ __.~-~--

3. Cilindro mestre

4. Reservatório

(Utilizando a figma abaixo como guia)

I. Tampa (l), borrachas (3)

2. Do cílindro mestre (4), a tampa (8), o anel (7) os
êmbolos (6) e (7)

11~_Desmonte
CO.V.,.{N;)J._--,-'------._-

CILINDRO MESTRE

Esvazie o reservatório de fluido de freio.

Remoção

[I] Importante,_._-_ ...•__ .

BRemOV3 ou desconecte

L Tubulações do cilindro lnestre

r
I

Abril, 1995
~...•..



5Al-02

~ Limpe

Todas as peças.

IL"'l Inspecione

Carcaça e êmbolos quanto a desgaste. Se houver
danos na superfície das paredes do cilindro,
substitua o cilindro mestre.

~ Morite

Lubrifique as peças tom fluido para freio.

1. Êmbolos, anel e tampa

2. Borrachas

rn Importante

Verifique o correto movimento dos êmbolos,
comprimindo e soltando, com auxílio de um
pmo.

B Instale ou conecte

l. ReservatóriO no cilindro mestre

2. Cilindro mestre ao servo freio e porcas de fixa-
ção

gxj Aperte

Porcos com: 22 N.m(161bf.pé)

3. Tubulações ao cilindro mestre

[!J Importante

Abasteça o reservatórÍo com fluído para freÍo
DOT4 ..

Efetue a sangria, conforme ii1struções nesta se-
çao, sob ('SANGRIA".

CILINDRO MESTRE

SANGRIA

~. Limpe

Externamente o cilindro mestre e a região dos
parafusos sangradores das pinças.

Faça a sangria, conforme procedimento abaixo, ini-
ciando pelo ponto mais distante do cilindro mestre.

i. Posicione o veículo em lugar plano

2. Abasteça o reservatório de fluido,se necessário,
até sua marca "MAX"

3. Remova o protetor de borracha da válvula de
sangria

4. Instale um tubo plástico na válvula de sangria

5, Insira a outra extremidade do tubo num recipien-
te transparente e despeje nele suficIente quanti-
dade de fluido de freio para que a ponta do tubo
fiq1.1eslJbmers.l

6~Abra a válvula de sangria cerca de 1/3 de volta

7. Pressione devagar, e continuamente, o pedal de
freio

8. Aperte a válvula de sangria, assim que o fluido
da mangueira estiver saindo completamente sem
bolhas de ar

9. Repita o procedimento para as outras rOdas

i!(1 Importante
_~L.j

Durante todo o trabalho de sangria, certifique_se de
que o reservatório de fluido do cilindro mestre esteja
sempre cheio. Complete o nível sempre que for
necessário,

,7

Abril, 1995 J:8:7
CORSA
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CILINDRO MESTRE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAl-03

Diâmetro do cilindro m~s,tre ,.., 20,64 n1nt

Curso do êmbolo (norninál) ,...............•.... , , ;•............. ;.., , 28,7 mm

/'f'""",~

'\,.",«,:,;;

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.ril
Porcas dociJindro mestre ao servo " ,' 22

Ibf.pé

16

Abril, 1995
CORSA
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SB2 • FREIO DIANTEIRO

Pastilhas., ,., , H ••••• ' •••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••• 5B2-0 1

Pinça do Freio 0 ••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• , ••••••••••••••• ' ••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0.0 •••• 0 5B2-04

Disco do Freio " ...........•............................................................................... 5B2-06

Específicações Técnicas _ 5B2-08

Especificações de Torção 5B2-09

Assunto Página •

Abril,1995 CORSA



....•.. 5B2. FREIODIANTEIRO
5B2-01

PASTILHAS 4. Parafusos

J,
j

I,.
.~,

(05m..(tJJ

CORSA

• Pendure a pinça com auxílio de uma arame.

5. Pinça

[IJ Importante

I
11

O)5ílU"iJl

C()')f)l-éOl

10
:~
ª

3. Protetor de pó, da guia do parafuso

2. Mola da carcaça, com auxílio de uma chave de
fenda

1. Roda

Abril,1995
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Substituição

B Remova ou desconecte
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5B2-02

rn Importante

• Substitua a pastilha sempre que:

- A espessura domaterial de atrito atingir 1,5mm.
- O material de atrito estiver sujo de óleo ou

apresentar trinca.

• Se alguma irregularidade afetar uma ou mais
pastilhas, substitua o jogo completo de pastilhas.

6. Pastilhas

~ Meça

• A espessura do disco:

A espessura mínima admissLvel é de 10,7 mm para
o Wind e GL e 17 mm para o GSi e aPickup.

- -=1
. Oscilação lateral, como segue:

• Posicione um relógio-comparador com base
magnética de modo que a haste móvel; do apare-
lho possa ser movida desde a borda até o centro
do disco.

PRElO DIANTEIRO

• Dê um giro completo no disco para cada posição
da haste do medidor.

• Substitua o disco caso a oscilação exceda 0, 1 mm.

LI] Importante

• Recue o êmbolo da pinça; nesta operação, o tlui-
do de freio volta para o reservatório do cílindro
mestre, se necessário, remova um pouco de fluido
do reservatório, para não transbordar.

ll!J Inspecione

• A posição correta do êmbolo. As salíências de-
vem ficar paralelas com a linha que passa pelos
furos.

COJJ1J.liXí

.'''~

/ .,....•,\

AbrU, 1995
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FREIO DIANTEiRO

5B2-03

Se necessário, ajuste a posição do êmbolo com alí- I 3. Pinos-guia
cate para êmbolos.

rV'1 Importante
-,!LJ

R Instale ou conecte

I. Pastilhas na pinça, inserindo as presilhas no

I

2. Pinça no Suporte

[{] Aperte

Pinos-guia com; 30 N.I11 (22 Ibf.pé), aplicando
trava química na rosca

4. Protetores de pó

c ~I
I

• O freio, pisando e soltando o pedal do freio, no
seu Curso completo, várias vezes, até sentirfirmc-
UI no pedaL

Verifique o nível de fluido de freio no reservató-
rio e adicione, se necessário.

Abríf, 1995
~
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SB2-04
FREIO DIANTEIRO

PINÇA DO FREIO 2,Capa protetora, da pinça e o êmbolo

Desmontagem

Remova a mangueira do freio e a pinça, confonne
descrito em "PASTILHAS-Substituição"

r':;.t.:]i+.ofIj Desmonte

I. Êmbolo, deslocando-o parcialmente

[Y] Importante
• Para esta operação, coloque um calço de madeira
(1), com aproximadamente 40-50 mm na pinça,
conforme a figura e aplique ar comprimido.

'-"l

I

._--_ .._~--------

3. Êmbolo, removendo-o por completo

[n Importante

1
\

I

(,lljB.l.lln

• Nesta operação, use um calço de madeira de
aproximadamente 15-20 mm e aplique ar com-
primido.

-----

I
I11

I
C"s,'].1J1~l

l~' __ • •

Abril,1995 ~ CORSA
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FREIO DJANTElRO 5BZ-OS

4. Anel vedador, usando uma espátula de plástico Irn Importante

• Complete a instalação do êmbolo no cilindro até
que a outra borda da capa protetora se aloje no
sulco do êmbolo, tomando o cuidado para que o
êmbolo não cngripe.

• A borda da capa protetora (seta da parte 1 da
figura) deve se alojar no sulco do cilindro (seta
da parte 2 da fígura).

• Na parte 3 da figura, o êmbolo e sua capa prote-
tora estão parcialmente montados no cilindro da
pinça.

C()J/;2-t1/4

1

Cl90,0/ 0~~~~~.2 000A-J '\. /~ '0..-
, / ~

~-ooo~ 0;

~
'" ~@)

, ~ ~ ") /
_I _ 3 " '<~_ / ,r '-..0, L'\

(:OSJJ?;:::j

Limpe

• O êmbolo ecilindro dapinçacom álcool ou fluido
de freio.

• O êmbolo e o cilindro da pinça quanto a desgaste.
Se houver corrosão, substitua o conjunto da pin-
ça,

~ Inspecione

Instale a pinça conforme descrito em «PAST1-
LHAS-Sltbstituiçl1()~' e a mangueira cio freio.

• Unte o cilindro da pinça, o êmbolo e o anel
vedador com pasta para cilindro de freio. I i\1l ImportanteL~_.J

Cf] Importante

í~ Monte~.,.TI

l. Anel vedador no cilindro

2. Capa protetora no êmbolo, até sobressair a cabe-
ça do êmbolo (parte 1 da figura)

3. Êmbolo no cilindro

• Efetue a sangria do freio. Veja instruções em
"Sr1NGR1A DO FREIO", na seção 5A I.

Abril, 1995 .c8=7 CORSA



SB2-06 FREIO DIANTEIRO
/

• Rosca do cubo.

• Superfícies de encosto do disco e do cubo.

COJIJ2:'i1i!

~~
.-/

3. Parafusos de fixação do disco ao cubo, travando
o cubo com uma alavanca (setas)

4. Disco de freio

~ Umpe

C05C1.0H

DISCO DO FREIO

.---

Remoção

~~ RemovaOll desconecte I[
1. R~da dianteira I
2. Parafusos de fixação (setas) e conjunto da pinça I.

I

[.V] Importante Instalação

• Pendure o conjunto da pinça em um gancho de IB Instale ou conecte
arame.

1. Disco de freio ao cubo

2. Parafuso de fixação do disco

gx] Aperte

• Parafuso com: 4 N.m (3 Ibf.pé), aplicando travá
química na rosca

3. Conjunto da pinça à mangade eixo

4. Parafusos de fixação do conjunto da pinça

Abril, 1995 ~ CORSA
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FREIO DIANTEIRO

&lI Aperte
• Parafusos com: 95 N.m (70 Ibfpé), aplicando

trava química na rosca

5. Roda

[ri Importante
• Pise no pedal do freio di versas veZes para ajnstar

o freio.

SB2-07

Abril, 1995

CORSA



SIJ2-08

DISCO

ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS

FREIO DIANTEIRO

Diâmetro exterl1o:

- \Vind, GL e Pickup " ........................................................................•.......................•. ,.....•........... 236 Inm

- OSI. , '.' ,., , 256mnl

Espessura do disco novo:

- Wind e OL .................•............................................................•.............•............ , 12,7 mnl

- OSI e Pickup .........................................•.................. , , ,.., 20 fum

Espessura mínimaadmissíve1:

- Wirid e OL .'..............•............................•........................................................................................... 10,7 .mm

•• 0 OSI ePickup ." ,,, ...•....................... , , 17 111m.

Oscilação Jatcral, com disco montado: ..........•................................................................................. 0,1 mm

Profundidade admissível dos riscos: .. 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,4 mm

PINÇA
Diâmetro do cilíndro: ' 48 mm

-""'Y,""
\

*'

Abríf, 1995 l:8=7 CORSA
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FREIO DIANTEIRO

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

Nm
Pino-guia pinça (*) ..'.' ".....•...............•................................;...•.., i." 30

ParafusQ do discó ao cubo("~) , i ••••••••••••••.•••••• 4

Para(usop da pinça à m(inga de eixo 95

(*)Comtrava qllímica naI(}8ca.

Abril, 1995

SB2-09

Ibf.pé

22
3

70

CORSA



Guarnições , , ,.;,, ;........•................. 5C2-01

Cilindrada Roda '.o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5C2'-02

Válvulas Proporcionadoras (Wind).; ...•...•................. ;...•...... ,' ; ;.! ••,••••••• 5C2~03

Válvula Proporcionadora (GLfGSi) 5C2-04

Válvula Proporcionadora (Pickup) .•; ; ; ; ;..; ; ; 5C2'-05

Aléivanca do Freio de Estacionamcntd ..,.........•... ,.•..........•. ;.;.." •....•....•... ;.. 5C2-.07

Cabos do Freio de Estacionamento SC2-07
.Fçeiode Estacionamento:

.....-Ajustagens : " 5C2-08

Pedal do freio .•................ "; .......•..........•...... ; , 5C2-08'

Especificações Técnicas .' .........•... ,.....••..........••.....•.....•............•.................. SC2c-09
Especificações de Torção ;..;...•... ; ;...............•........................... 5C2-10

Assunto

Abri!, 1995

5C2 • FREIOS TRASEIROS
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~':1"W-";-- 5C2 • FREIOS TRASEIROS
5C2-01

GUARNiÇÕES 5. Mola e alavanca do ajustador automático

• Guarnições; substitua-as sei:npre que:

- sua espessura atingir 0,5 nun acima dô rebite;

- estiverem impregnadas de óleo;

- apresentarem trincas até a sapata.

• Tambores; substitua-os sempre que:

- apresentarem trincas;

- apresentarem desgaste ou irregularidades,
cujo retrabalho leve o diâmetroalémdo espe.
cíficado.

I
!
I
.1

í
í

~:

I
I

I
I
r
i

COJC.(XHf

Cf},K7,()(J1

CORSA

6. Ajustador automático

£:8:7
CO:5t.::.(!':Jl

Abril, 1995

3. Cubo de roda

4. Mola de retorno das sapatas

1. Rodil

2. Tambor do freio

~-----------_._.~.._._---

Remoção e instalação

~-;lRemova ou desconecte

lh'!l Inspecione,r-' ~.

~



SC2-02 FREIOS TRAS'EIROS

7. Prato, mola e pino de retenção da sapata m Importante

8 Instale ou conecte

1..Guarnições nas sapatas

2. Sapatas

3. Alavanca do freio de estacionamento ao seu
cabo

;_ ...

f"

C(),'>Cl.{IJ."-

L Roda

2. Tambor de freio

3. Pratos, molas e pinos de retenção das sapatas

4. Coifas (I), êmbolos (2) com gaxetas (3) e a mola
(4)

Regule o freio acionando o pedal várias vezes.

CILINDRO DA RODA

Substituição do Reparo

E:~Remova ou desc()fiecte

COS<."2,(Xi4-

4. Pinos de retenção das sapatas, molas e pratos

5. Ajustador automático

6. Alavanca e mola do ajustador automático

7. Mola de retorno das sapatas

8. Cubo da roda

8. Alavanca do freio de estacionamento de seu
cabo

9. Sapatas

10. Guarnições

9. Tambor do freio

10. Roda

Abril, 1995
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FREIOS TRASEIROS

Limpeza e Inspeção

~ Limpe

o cilindro (5), internamente, com álcool e examinc-
o.

• Se a parede do cilindro estiver arranhada ou cor-
roída, use lixa d' água para remover as imperfei-
ções e limpe-as novamente;

• Se as imperfeições forem acentuadas, solteocano
de freio do cilindro, substitua este e reinstale o
cano de freio.

t!.~Instale ou conecte

1. Mola, êmbolos com gaxetas e as coifas

[TI Iml)ortante

Lubrifique as peças com fluido para freio.

2. Pinos, molas e pratos de retenção das sapatas

3. Tambor ele freio

4. Roda

[r] Importante

Proceda à sangría do freio.

VÁLVULAS
PROPORCIONADORAS
(Wind)
As válvulas proporcionadoras estão instaladas em
série com as tubulações do freio, junto ao eixo
traseiro.

[4 Remova ou desconecte

I. Conexões da válvula

2. Válvula

~.~
/

~ ~ Instale ou conecte

1. Válvulas às sua conexões

5C2-03

CO.'it2,{K):í'

I
j
Lr
I;

"1.:.
I
i

i
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5C2-04

VÁLVULA
PROPORCIONADORA
(Gl/GSi)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Mola da v,ílvu!a

I
co5""m71

2. Linhas hidráulicas

3. Parafusos de fixação da válvula 110 suporte

f

\

FREIOS TRASEIROS

4. Válvula proporcionadora

Instalação

a Instale ou conecte

1. Vál.vula proporcionadora eru sua posição

2. Parafusos de fixação da válvula ao seu suporte

ca'C.!.IX81

gx] Aperte

Pat'afusos com: 20 N.rn (15 Ibf.pé)

m Importante
U!..J

Coloque as linhas hidráulicas na válvula observando
que as conexões são diferentes (MIO e MI2).

Lubrifique a mola com graxa e instale-a.

~ Aperte

Conexões com: 16 N,m (12Ibfpé)

Abri/, 1995 ~ .cORSA
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FREIOS TIMSEIROS

Ajuste

Válvula proporcíonadora como segue:

• O veículo deve estar descarregado, com o tanque
de combustível com metade de sua capacidade e
as rodas apoiadas no piso.

• Pressione a haste da válvula proporcíonadora
para a parte dianteira do veículo até o seu batente.

• Mova o ajustador até que a mola fíque sem folga
e dê carga no suporte plástico da válvula e no
ê.~ustador.

C(}3C1.{j!1/

[!J Aperte

Ajustador com: 20 N.m (l51bf.pé)

VÁLVULA
PROPORCIONADORA
(PICKUP)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Parafusos de fixação da braçadeira

rn Importante

Deslize a mola em direção à válvula

2. Mola

5(,'2-05

Abril,1995 .c8J CORSA



5C2-06 FREIOS TRASEIROS

3. Parafusos de fixação elo corpo da válvula no I Instalação
suporte

4. Linhas de freio da válvula (setas)

a Instale ou conecte

1. VálVil la proporcionadora

2. Linhas de freio na válvula

[[] Importante

Na instalação das linhas de freio na válvula, observe
as conexões que são diferentes (M! Oe M (2). " ..

&IJ Aperte

Conexões com: 16 N.m ( 12 Ibt pé)

3. Parafusos defixação do corpo da válvula ao seu
suporte

COSCNN.!

~ Aperte

• Parafusos com: 20 N.m (15 lbf.pé)

LtJ Importante

• Lubrifique os pomos de articulação da mola com
graxa para rolamento.

• Faça a sangria no sistema de freios.

~ Ajuste

Ir] ImpOl'tante

Solte as linhas de freÍü da válvula, observando que
há conexões diferentes (M 1Oe Nr I2).

5. Válvula proporcionadora

Válvula proporcíonadora como segue:

• Com o veículo sem carga, COIno tanque de com-
butível contendo no máximo metade de sua camt,
cidade e as rodas apoiadas no piso, mova a
braçadeira de ajuste até que a mola fique sem
folga.

m Importante~

• Após a regulagem certifique que a válvula n50
está pré-acionada.

Abril, 1995 ~ CORSA
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FREIOS TRASEIROS

ALAVANCA DO FREIO DE
ESTACIONAMENTO

Remoção

Desaplique o freio de estacionamento.

~ ~ Remoya ou desconede

1. Conexão do cabo do freio de estacionamento

2. Capa elo tirante da alavanca

3. Banco do motorista

. 4. Parafuso de fixação da alavanca

5. Alavanca do freio de estacionamento

-~ ~-I~l
~~~~.

\'l---L
~~

CfJ.U.'J.n!4

Instalação

~ ~ Instale ou conecte

I. Alavanca do freio de estacionamento

2. Parafusos de fixação da alavanca

5Cl-07

~ Aperte

Parafusos com: 18-22 N.m (l3-161bf.pé)

3. Banco do motorista

4. Capa do tirante da alavanC,l

5. Conexão do cabo do freio de estacionamento

~l Ajuste

o freio de estacionamento; veja instruções em
HFREIO DE ESTACIONAMENTO;...Ajustagem""

CABOS DO FREIO DE
ESTACIONAMENTO

Substituição
---,
•. +I Remova ou desconecte
---i

\. Chapa protetora do conversor catalítico

2. Conexão do cabo do freio de estacionar;nento

3. Molas de retomo das alavancas, juntos às rodas

4. Extremidades dos cabos junto às rodas

5. Cabos

B Instale ou conecte

1. Novos cabos, posicionando-os

2. Extremidades dos cabos às alavancas, junto às
rodas

3. Molas de retorno dns alavancas, junto às rodas

4. Conexão do cabo ao tirante da alavanca do freio
de estacionamento

5. Chapa protetora do conversor catalítico

k

r
!
f

f.'.

~
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SC2-08 FRBIOSTRASEIROS

~ Ajuste I 4. Eix() do pedal, removendo-o para a esquerda

~.

L Pedal e mola

2. Eixo, lubrificado com graxa de bissulfeto de
molibdênio

3. Porca do eixo

4. Haste do servo ao pedal

5. Retentor da haste

6. Interruptor da luz de freio

". CI!5CUil.\" I'-----------_._-----_._------

1. Interruptor da luz de freio

2. Retentor da haste do servo freio

3. Porca do eixo do pedal

FREIO DE
ESTACIONAMENTO

Abaixe o veículo.

Levante a traseira dovefculo. Desaplique completa.
mente o freio de estacionamento e depois puxe a
alavancaJ dentes. Regule o cabo de modo que a
força requerida para girar as rodas traseiras no sen- I 5. Pedal e mola
tido pan1- a frente seja de 40 a 120 N, medida no

diâmetro exterÜo do pneu. I~.ilInstale ou conecte

F.:reio de c~t~c~onamento .. Vej.a inst:uções enl I
"FREIO DE IsSI'ACIONAMENTO-A.Justagl!1}l". I !

Ajustagem

~ Ajuste

PEDAL DO FREIO

Substituição

B Remova ou desconecte

Abril,1995 ~ CORSA
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FREIOS TRASEIROS
5C2-09

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAMBOR

.D.i1hnetrodo tarnbor !laVO ,....................••............•......•.. '" 200 Inm

Diâmetro do tambor após retrabaJho 20 1 mm

Largura. do talnbor , , ; 28 lnm

Excentricidade lnáxirna admissível , O,1

GUARNIÇÕES

Desgaste máximo admissível até OSmm acima da cabeça do rebite.

r.... PRESSÃO PARA TESTE DA VÁLVULAPROPORCrONADORA
(Sensível à carga)

I, -. '-I-DEN-TU'-IC. -'AÇ-A-O.'.-"'-r
l
'-PRESSÃO NO FREIO -'-PimSS.A-O NO FRE-~I-O-

I ,DA DIANTEIRO TRASEIROI CARCAÇA DA VALVULA I kPa(bal') kPa(bar)i-._...._...._...._.._ ..._._.-~I-_"~OO (60) '--'" 3 5?0 a 3 8ÔO

1
I 8/5 r _~a38)

I 10000 ( 100) I .5300 j
L.... "-'_ •• - -_L_ __ __.. I _.__ _.. .J

Abril,1995
~ COOM
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5C2-10 FREIOS TRASEIROS

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m

Parafusos da ilavaricado freio de estacionamento ., , ; ;; 2O

Porca do eixo do pedal. ; , ; , 12 .

Válvula proporciOriéi.dora ao suporte , , , ,,., ; 20

Ajustado! da válvulaproporcionadora , ,.; ;.;..; 20

lbf.pé

15

9

15

15

./,,~-.<.,,\

CORSA
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5D2 • SERVO FREIO

Servo Freio:

_ RenlOção , 5D2~O 1

- Instalação ,., 5D2~02
Especificações Técnicas 5D2~03
Especificações de Torção 5D2~03

Assunto

Abr;J, 1995 ~
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"- SD2 • SERVO FREIO
SD2-01

::

(OJ/JNKJ)

<...-J

6. Retentor (1) da haste do servo

7. Porcas de fixação do suporte do servo ao dash

8. Servo-freio com seu SUpolte

r"
i

L_.....

í
lL I; Y 17'hIí31I :\ 1

I ~ 1/ ~)11! I \--_~d

C(WJ!-tKJj

[. Cilindro-mestre, do servo, forçando-o mH pouco
para a frente

2. Tubo de vácuo, do servo

3. Cobertura do compartimento para os pés

4. Interruptor da luz do freio, girando-o

5. Mola do pedal

Remoção

SERVO FREIO

~!IRemova ou desconecte

9. Suporte e guarnição, do setvo

o"

Abril, 1995 .c.8=7 CORSA



SD2-02

r-"

4. Servo com seu suporte ao dash

5. Porcas de fixação do suporte ao dash

2. Guarnição

3. Suporte ao servo e porcas

6. Haste do servo ao pedal e o retentor

7. Mola do pedal

8. Interruptor da luz de freió

9. Cobertura do compartimento dos pés

10. CHindro-rnestre ao servo e as porcas de fixação

Porcas com; 20 N.m (lS lbf.pé)

~ Aperte

Porcas com; 22 N.m (l6Ibf.pé)

~ Aperte

Porcas com; 22 N.m (16 Ibf.pé)

gfi Aperte
, I

çO.S1>U1.)4

I. Haste no servo

10. Trava da haste e haste, do servo

Instalação

• A posição da haste, de maneira que amedída(A),
da face do servo até O centro do furo da haste seja I 11. Tubo de vácuo ao servo
de 141,5 mm, coloque a trava

~ Ajuste

a Instale ou conecte

L

Abril,1995
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5D2-Q3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento dahasie do servo .................••...................................... , ,141,5 mrn

ESPECIFICAçÕES DE TORÇÃO

N.m Ibf:pé
Porcas do suporte ao servo ,...................•...................•..•, , , 20 15

Porcas'. do suporte ao dash ; , : , 22 16

Porcas do cilindro-mestre ao servo c ••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••• 22 16

Abril,1995
~
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SEI • SISTEMA DE FREIO ABS 4/4F

Introdução ; 5EI-0 1

Localização de Componentes , SEI-OI

Precauções ; '.i •••. ;••••••••••••.••••••••••••••••••••5EI-02

Teste Funcional do Sistema ; i ••••••••••••••••••• 5EI-Q2

Inspeção com o Tech 1 , : ;..: ; ;.' SE 1-02

Unidade Hidráulica i ••••••••••••••••••••• , ••••••.•••••.•••••••••••••••••• ; ••••••• SE 1.-03

'Módulo de Controle ABS ..•..; i ••• ;; ••••••••.••••••••••••• 5E 1-.04

Sensor de Rotação da Roda DianteIra , i •••••••••••••••••••••••••••••••5E 1-05

Sem-;orele Rotação da Roda Traseira .................................................•........ ,sEI-05

Rélés das Válvulas SoIenóides e da Bomba ;......•. , , 5EI-07

Especificações Técnicas " ;;.i.,sE 1-08

Especificações de Torção '" ...............................•.....•. ;;.;..; ;.•.................. 5E 1-08

~'•.",,",.-/

Assunto
Página -
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Jr,:~_./ SEI. SISTEMA. DE FREIOABS 4/4F

o Corsa GSi está: equipado com sistema de freio
antiblocante ABS 4/4F.

Este sistema utiliza uma válvula hidráulica (reguh\-
dor de fluxo) a qualsubslitui com vantagens a vál-
vula solenóide de entrada, utilizada em outros
sistemas.

SEi-OI

iOO

-

5 1 2 3

L Unidadel1idníulíc;n

2. Luz de advertência ABS
(painel de inst.rumcnt.osj

3. Sensor de rotaçiio mL~eiro

4. Módulo de cont.role

5. Senso!' de rofaçiio di ant.eiro

Abril,1995
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5£1-02

PRECAUÇÕES
Ao trabalhar em veícu!.os equipados com sistema de
freio ABS, observe as seguintes precauções:

SISTEMA DE FREIO AB5'/414F

Ligue a ignição e observe que a luz indicadora
ABS,localizacla no painel de instrumentos acen-
de-se. Após ttmintervalo de aproximadamente
4 segundos, a luz deve apagar-se indicando que
o sistema está funcionando corretamente.

Durante as operações de solda elétrica desconec-
te o módulo de controle ABS c os demais módu-
los.

- Se o veículo for colocado em estufa de pintura,
remova o módulo de controle, pois ele suporta
temperaturas até um máximo de 80.e.

Após a realização de qualquer serviço nas linhas
de freio faça sangria e verifique a pressão do
sistema.

- Inspecione todas as conexões quanto a vazamen-
to.

- Certifique-se que os terminais da bateria estejam
bem encaixados e firmes.

11\\\/;

(

f ~. 9.0 100 I

- I~~~'~dcJ, -- L CO$EJ,!~!:

,._,,%

- Não utilize carregador de bateria para dar partida I Inspeção como TECH 1
no motor.

Após a inspeção de qualquer serviço que envolva
- Certifiqu~-se que os c~nectores do chicote do I componentes,~o ABS, inspecione o sistemacomple-

ABS est~l'ltn bem encarxados. to com o auxlho do TECE 1.

- Nunca desconecte ou conecte o módulo de con-
trole com a ignição ligada. Utilize o cartucho GMB 91-95 c o Manual de Diag-

lHístico do ABS 4/4F para efetuar a inspeção.

Teste funcional do sistema

Após a execução de qualquer serviço no sistema de
freio que não envolva os componentes ABS, faça um
teste funcional simples como descrito abaixo:

Abril,1995 ~
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SISTEMA DE FREIO ABS 4/4F
SEI-03

COJI'u':11 2. Unidade hidníulica em seu suporte

UNIDADE HIDRÁULICA

Remoção

H Remova ou desconecteL..:J

I. Terminais dá bateria

2. Tampa plástica

3. Conector do chicote, pressionando a sua trava

4. Conexões hidráulicas (setas)

I

l1J Importante

Coloque bujões de plástico em todas conexões para
evitar a entrada de impurezas.

5. Parafusos de fixação

6. Suporte inferior

r

7. Unidade hidnílllicade SCuSllporte

8. Cabo massa

Instalação

:!] Instale ou conecte

1. Cabo massa

gx] Aperte

Porcas com: 8 N.m (61hf.pé)

3. Suporte inferior

gx] Aperte

Parafuso com: 20 N.m (15Ibf.pé)

4. Conexões hidráulicas

gx] Aperte

Conexões com: 16 N.m (l2Ibf.pé)

(.'(um .:iOS

i
t

Abril, 1995 J:8:7
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5El-()4

5. Conecto r do chicote

6. Tampa plástica

7. Terminais da bateria

iCll Importante
! • :

Faça a sangria do sistema e inspecione as conexões
hidráulicas quanto a vazamento.

MÓDULO DE CONTROLE
ABS

Remoção

D Remova ou desconecte

1. Terminais da bateria

SISl'EM4 DE FREIO ABSI4/4F

3. Módulo de controle ABS de seu suporte

\.'-. .\\'" ."..
. '........L ~ •...,...••~

'\\~
~.

COXI-OiJ7

4. Conectar do chicote, destravando-o

2. Painel de acabamento, lado esquerdo, sob o pai-
neI de instrumentos

IIII o ri
r

I i Q JJ
1
1---1J, li;

I I I!/.~/ ,/ .//;.
..~<.~ ?w,~-_.- _~

.•...//-"'v.~~

.•.•~.' .."•..•..,.,
W.ilil'lii6

Instalação

B Instale ou conecte

.,"'~

CORSAAbril,1995
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I. Conectar no módulo de controle, travando-o

2. Módulo em seu suporte

I 3. Painel de acabamento
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SISTEMA DE FREIO ABS 4/4F SEI-OS

4, Terminais da bateria 5, Sensor de seu alojamento

SENSOR DE ROTAÇÃO DA
RODA DIANTEIRA

Remoção

Instalação

8 Instale ou conecte

1+ .• 1 Remova ou desconecte
I. Sensor em seu alojamento

2. Parafuso de fixação

Parafuso com: 8 N.m (61bfpé)

1, Terminais da bateria. ., . &iJ Aperte
2. Clucote de seu suporte (l), com aUXlllo ele uma I

chave de fenda

3. Conector

4. Parafuso de fixação do sensor

3. Conector

. 4. Chicote em seu suporte

II 5. Terminais da bateria

iJcTI Importante
!
1I Este senso r de rotação não tem ajuste.

I,SENSOR DE ROTAÇÃO DA
RODA TRASEIRA

._-.Remoção

B Remova ou desconecte

((J;t'!.t]/n

1. Terminais da bateria

2. Conector de suas braçadeiras

3, ConeclOr

Abril, 1995 L:L:> CORSA 'j
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5EI-06 SISTEMA DE FREIO ABS/4/4F

4. Parafuso de fixação rn ImIJOrtante

\
5. Sensor de seu alojamento

Instalação

C05EJ4i!J

Coloque o sensor de rotação traseiro (2) em seu
alojamento (3) até que encoste no disco dentado
(1) e aperte o parafuso (4). Gire o sensor (2) até
que ele fique travado no alojamento (3). Osensor
move-se um pouco para fora, de forma que exis-
tirá uma folga entre o disco dentado e a extremi-
dade do scnsor.I FOLGA ._.....2

4

a Instale ou conecte
C05t:."f-(;1;

3. Conectar

Parafuso com: 4 N.m (3 lbf.pé)

CfJjf/"ON

CORSA

gxl Aperte

. [

~

COj[f..f11'!.

""\

I. Sensor em seu alojamento

2. Parafuso de fixação

Abri" 1995

l_o,
:..;:?!8:::::;.:::..:::....:,.~:-,;0.,-~,, ----"''''",'' »_,~__,'',y''_ ~•..•,","",",.~



*,~0

SISTEMA.DE FRE10ABS 414F

4. Conectar cmsüas braçadeiras

5. Terminais da bateria

RELÉS DAS VÁLVULAS
SOLENÓIDES EDA BOl\tIBA

Estes relés ellcontram-scjunto a unidade hidráulica
sob a tampH deplástico. Remova a tampade plástico.
O relê (1}pertence às válvulas solenóides e o relê (2)
é do motor da bomba de retorno.

5EI-07

.."..,/

.• ",'>

\

_)j 1
n_••••••••• =__ ••n •••• . .

Abril,1995

...-~l
I

~ CORSA



5EI-08 SISTEMA DE FREIO ABS/4/4F

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâm.etro do disco freio , 256 lnln

Espessura do disco novo ' 20 111111

Espessura mínima do disco (retífica) ;....•. , 17 mm

Diâm.etro do talnbor novo , 200 nlnl

Espessura do t.unbor 28 t111n

Diâmetro máximo do tambor (retífica) 20 I mm

'Especificação do fluido de freio ....•..•.................................. ,...•........................................................ ,DOT 4

Intervalo de troca de fluido , 2 anos

Quantidade de fluido , 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aprox. 0,4 litros

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

/'

N.m
Pino guia da pinça (*) ,.,., ; , 30

Parafuso do disco ao cubo (*) ; , 4

Parafusos da pinça à manga de eixo , 95

Parafusos da alavanca do freío de estacionamento 20

Porca de eixo do pedal , 12

Suporte da unidade hidráulica (inferior) " 20

Unidade hidráulica ao suporte (superior) , , 8

Linhas hidráu licas (conexões) ...................................................•......................... 16

Sensor ABS (dianteiro) " , 8

Sensor .A.BS(traseiro) , " , 4

(*) Com trava química na rosca

lbf.pé

22
3 ",~..~

70

15

9

15

6

12

6

3
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6Al. MOTOR
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Coletor de Admissão , : 6A l-OI

Coletor de Escapamento e/ou Junta ; 6AI-02

Polia da Árvore de Manivelas 6A1-03

Tampa da Carcaça da Árvore de Comando ; 6AJ-D4

Correia do Alternador (veículo com AlC) 6A1-05

Rolete Tensor da Correia do Alternador , 6AI-D6

Rolete Tensor da Correia Dentada 6AI-D9

Po1iaDentada da Árvore de Comando e/ou Vedador 6A1-1O

Cobertura Posterior da Árvore de Manivelas 6Al-ll

Vedador Anterior da Árvore de Manivelas 6A 1-11

Árvore de Comando e/ou Ajustadores Hidráulicos 6Al-12

Balancim e/ou AjustadorHidráulico (individual) ;..; 6Al-15

Cabeçote ' ....................................•..•... 6A 1-15

Válvula, Mola ou Vedador 6Al-18

Êmbolo o. o ••••••••••••••••••••••• 6A 1-'21

Anéis "0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; ••• 0'0 •••••••••••••• 6A 1...:23

Bomba de Óleo ,.......•.............; 6A 1-24

Volante do Motor c/ou Vedador Traseiro do Motor 6Al-26

Conjunto Motor e Transmissão 6Al-27

Árvore de Manivelas 6AI-32

Bloco do Motor ......................................•................................................... 6A 1-36

- Recondicionamento dos Cilindros .,................................................•...... 6A 1-36

- Brunimento dos Cilindros 6A 1-36

Especificações Técnicas ......................•...•.•• ;.............................................• 6AI-38

Especificações de Torção ;..•.......................................................... 6AJ-41

Tabela de Seleção de Casquilhos ,. 6Al-42

Ferramentas Especiais ................•............................................................ ,.. 6A 1-43
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6Al.MOTOR
6AI-Ol

A informações a seguir são para os motores BJONZ,
B14NZ e B16NZ. 7. Mangueiras de entrada e de retorno da unidade

de injeção (setas)

C06AUJlJ1

Ott>J1MXl1

... .._---,--

8. Cabo de aceleração nos pontos (1) e (2)

9. Porcas de fixação do coletor ao cabeçote

]O. Coletor com a unidade de injeção
i

,:~~J

_.~..._ ... ~._._~..~-~-...-

I
Acione o motor por 5 segundos, para reduzir a 1I
pressão do sistema e recolha o combustível !_

I. Relé da bomba de combustível, que se localiza
atrás do painel inferior direita da coluna

2. Cabo negativo da bateria

3. Cobertura da unidade de injeção

4. Mangueira de ar

COLETOR DE ADMISSÃO

Remoção

B Remova ou desconecte

m Importante~

-'

'_cP

5. Correia do alternador

6. Mangueiras c cabos elétricos
~ Limpe

As superfícies de contato do coletor e do cabe-
çote

Abri" 1995

'''.
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6AI-02

Instalação

MOTOR

3. Detletorde calor (setas)

.,.•...... ,;

4. Tubo de escapamento, do coletor de escapamen-
to

.t-

B Instale ou conecte

I. Coletor com nova junta

2. Novas porcas

gx] Aperte

Porcas con122 N.m (l61bf.pé)

3. Cabo de aceleração

4. Mangueiras de entrada e de retorno à unidade de
injeção

5. Mangueira e cabos elétricos ao coletor

6. Correia do alternador

7. Mangueira de ar

8. Cobertura da unidade de injeção

9. Cabo negativo da bateria

LO.Relé da bomba de combustível

[[} Importante

Complete e sangre o sistema de arrefecimento.

COLETOR DE
ESCAPAMENTO ElOU JUNTA

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Conexão do sensor de oxigênio

2. Mangueira do defletor de calor, se utilizada

I

l

C!JlAUlJ5j

""".'

"""";'~. "'«"""""_'< __ ""_"'~_' '_'_"__ "' '~"',",im''''''>'-~> •.~.«'-'--'-,-'-''''' '''''''''''""
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ilJIOTOR

5. Porcas de fixação e o coletor de escapamento

6AJ-03

POLIA DA ÁRVORE DE
MANIVELAS

.----~1,. COri:H-tJ6(;

Remoção

B Removaou d.esconecte

1. Correia do alternador, conforme as Ínstruções
indicadas sob ((CORREIA DO ALTERNA",
DOR-Remoção"

2. Parafusos de fixação da polia em "V"

3. Polia em "V"

Instalação

E~lnstale ou conecte

~ Limpe

As superfícies de contato do coletor e do cabc-
çote

Instalação

8 Instale ou conecte

I. Coletor de escapamento com riova junta e o
cabeçote

2. Porcas de fixação

~ Aperte

Porcas com: 22 N.m (l61bf.pé)

3. Tubo de escapamento ao coletor de escapamento

4. DefIetor de calor

5. Mangueira do defletor de calor, se utilizada

6. Conexão do senSOr de oxigênio

Abril,1995

1. Polia em "V" nà polia dentada

2. Parafusos de fixação

gx] Aperte

Parafusos con;195 N.m (70Ibf.pé) + 30' +

3. Correia do alternador conforme as ínstruçõcs
indicadas sob "CORREIA DO ALTERNA",
DOR-Instalação"

CORSA



6AI-04

TAMPA DA CARCAÇA DA
ÁRVORE DE COMANDO

Remoção

:+~ Remova ou desconecte
L_J

\. Mangueira de venti lação

2. Parafusos de fíxação da tampa, na seqüência
indicada

3. Tampa da carcaça da árvore de comando

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Tampa com novajunta

2. Parafusos defixação da tampa

MOTOR

~ Aperte

Parafusos na seqüência indicada com;
8 N.m (6 lbf.pé)

3. Mangueira de ventilação

Abril, 1995 ~ CORSA
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MOTOR 6AI-05

CORREIA DO ALTERNADOR
(Veícu los com A/C)

Remoção

i9~lImportante
U!-J

Gire o rolete tensor, com auxJlio de uma ferra-
menta, até que os furos da parte móvel do suporte
dorolete eda base se alinhem.

c:
í
t
i'
~:.

t

~.
c
(

I

(..y..v...\l.01J

Coloque um pino de retenção nos furos (seta).0,

1 '
.(XJt.:A.J ..:J..'9

/,/1l,!
I

M.arque a direção de deslocamento da correia.

-----------~ _.... ,----_._--------

[] Im.portante

~ CO~A

[~:~ Remova ou desconecte

L Filtro de ar e suas mangueiras

r~-
!

Abril,1995
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2. Correia do alternador
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6AI-06

InstaJacão~

F-~ Instal.e ou conecte

3. Conjunto do rolete tensor

[] Importante

AI/OTOR

1. COrTeja do alternador, obedecendo a marca feita I •

na desmontagem
Não tente desmontar o conjunto do rolete tensor,
pois, há risco de acidente.

[Y] Importante

Com uma ferramenta aplicada no rolete alivie a
tensão da mola e remova o pino de retenção e
depois solte o rolete~

2. Filtro de ar e suas mangueiras

ROlETE TENSOR DA
CORREIA DO ALTERNADOR

Substituição

B Remova ou desconecte

a In.stale ou conecte

1. Conjunto do rolete tensor e seus parafusos de
fixação

~ Aperte

Parafusos com: 20 N.m (15 lbf.pé)

2. Correia do alternador. Veja instruções em
"CORREIA DO ALTERNADOR-Instalaçao"

CORREIA DENTADA

Remoção
1. Correia do alternador. Veja instruções em

((CORREIA DO ALTERNA.DOR~Remoçiio" I~=!!Remova ou desconecte

2. Parafusos de fixação do conjunto do roleteao
bloco do motor (setas)

~

~_ ..._--_ .....=-y--~~---_._...-

Abrí/,1995

I
I

('OM/~(;i;!

I. Cabo negativo da bateria

2. Correia do alternador. Veja instruções ern
"CORREIA.DO ALTERNADOR;....Remoçiio"

3. Cobertura do volante do motor

CORSA
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MOTOR

4. Parafuso d~ polht da fírvore de manivelas; para I •

esta operação, trave o volante COlll ferraIllCuta
5-9407182

61'11-07

Force o rolete tensor (I.) para cima, atéqueo furo
do suponcdo roiete tensor (3) se alinhe com o
furo da base (2) e coloque um pínoadequado nos
furos.

c..i141l.olJI

ff~.))~.)1~fiy,~.;J!
'I' i. ///

\
:.\ \\ ..C:~// .\\~-:::.-, /

(.\ .. '- ....'...2.... ~..../l ..3 I
~ ~I 'I

'(@.~Q1~~~.II(!,.\\\ ~~~. . \\
f, I lJJ([Q)F]. \ ..t . {I/.1 ./

7" , ... ~."
~;/". """/-~~

..-....,~".
__ ••••••••~.'~mm

o alinhamento darnarca da polia dent'lda da
árvore de manivelas com a mm'ca na aba da
carcaça da bomba de óleo, no tempo de combu~
tão do cilindro n° 1.

7. Correia dentada

Instalação

u,.""j,
~

\

. , .. .. .,'. .f[!il Inspecione
GIre a arvore de mamvelas ate almhar a marca I~
da sua. polia dentada com a marca na aba da I •

carcaça da bomba deáleo, no tempo de combus-
tão do cilindro n° l.

5. Polia da árvore de manivelas

6. Cobertura dianteira da correia dentada

[I] Importante

AbrH,1995 .c8:T CORSA



6AI-08 MOTOR

CO;IJ.I)Ió II Afrouxe os parafusos de fixação da bomba d' água.
Com a ferramenta S-9406184, gire a bomba d'água
até que o suporte (l) do rolete tensor (2) encoste em
seu batente.

o alinhamento da marca da polia dentada da
árvore de comando com a marca da cobertura
posterior da correia dentada (setas).

r+ ~ Instale ou conecte

[[I Importante

Force o rolete tensor para cima e remova o pino
de retenção e solte o rolete tensor; com isto a
correia dentada fi.ca automaticamente tensiona-
da.

Gire a árvore de manivelas aproximadamente 2
voltas e examine se a tensão da correia está
correta, ou seja, o ponteiro do suporte do rolcte
tensor deve estar no centro da referênciü. "V" da
base, se necessário, ajuste.

~ Ajuste

Tensão da correia dentada do seguinte modo:

I
COMf-r.::!

Nestas condições, gire a f\rvore de manivelasapro-
ximadamcnte 2 voltas.

Qlt,,\i,.m?

1. corre. iadentada,mantendoesticactoolactoopos-II
to ao da bomba d'água (seta) I

I-.-------- ..---.11
!

I
L

Abrí/, 1995 .t:G:7 CORSA



AI0TOR
6AI-09

Com a ferramenta S-9406184 gire a bomba d'água
no outro sentido, até que o ponteiro O) do suporte
do mlete tensor fique no centro da referência "V" da
base (2),

ROlETE TENSOR DA
CORREIA DENTADA

Substituição

F~ Instale ou conecte

I. Conjunto do mlere tensor na carcaça da bomba
de óleo

-----------, - ..•._....... --- CI16.\I(l191 1 [!.] Importante

2. Cobertura dianteira da correia dentada

Nestas condições, aperte os parafusos de fixação da I •

bomba d' água. A lingüeta (l) da base dorolete tensor deve se
alojar: no orifício (2) da carcaça. da bomba de.
óleo, ~l

I

;Jr--~
I
I ~(' _. . /.,

I @f~
~) ))J.~ __h d:t
~
~-4'.~ f@1(

II ~J li 110f
~

~Ô) ~~ çL :-. //

xe'?"" ~(= \ I D

L ~-~Jd ?'",J

4. Parafusos da polia da árvore de manivelas

3. Polia da árvore de manivelas

5, Cobertura do volante do motor

6. Correia do alternador. Veja instruções em
uCORRIUA DO ALTERN.A,DOR-IIlstalaçiion

7. Cabo negativo da bateria

~Aperte

Parafuso com; 95 N.m (70 lbf.pé) + 30. + 15.

-s~:~'r.~~

Abril, 1995
~
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6AI-IO MOTOR

2. Parafuso de fixação

gx] Aperte

5. Yedador da árvore de comando. Para esta ope-
ração, façaum furo na face dianteira do vedado r
e coloque um parafuso auto atarraxante. Com
auxílio de um aJicatc, puxe ovcdador

Parafuso com 20 N,m (15 lbf.pé)

3. Correia dentada, veja instruções em "CORREIA
DENTADA-Instalação"

POLIA DENTADA DA
ÁRVORE DE COMANDO
E/OU VEDADOR

Ej Remova ou desconecte

1. Correia dentada. Veja instruções em ((COR-
REIA DENTADA-.Remoção7

'

2. Tampa da carcaça da árvore dc comando. Veja
instruç5esem"1:AMPA DA Cr1RC.4ÇA DA .
ÁRVORE DE COMANDO-Remoção" I~ Instale ou conecte

3. Parafuso de fixação da polia dentada da árvore
do.comando

1. Novo vedador na carcaça da,írvore de comando,
com auxílio da ferramenta ]-810619

Cf}(~-\J..fl!'J

2. Polia dentada da. árvore de comando e seu p;lra.
fuso

/

I\~

I
1

I
COfi.'\J.JJU I._----_._-----_._--

4.Polia dentada da árvore de comando, travando a
árvore com uma chave

L_ ..u•.•_. _

r--

I

Abril, 1995 c:::> CORSA
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MOTOR
6AI-ll

gx] Aperte
Parafuso com: 45 N.m (33 lbf.pé}

3. Tampada carcaça. da árvore de comando. Veja
instruções ern"T.4MPA DA ("ARC4ÇA DA.
ÁRVORE DE COllfIANDO-Instalação"

Instalação

8 Instale ou conecte

1: Cobertura posterior da correia dentada e seus
parafusos

4. Correia dentada, Veja instruções em "COR- I~] Aperte
REIA DENTADA-Instalação"

COBERTURA POSTERIOR
DA CORREIA DENTADA

Remoção

I!.~nemova ou desconecte

1. Corrciádenrada. Veja instruções em élCOR.
REJA DENTADA.,-Re11loção"

2, Polia dentada da árvore de comando. Veja em
uPOU4 DENTADA DA .1RVORE DE CO.
MAN- DO-Remoção"

3. Pol.ia dentada da árvore de manivelas

4. Conjunto do roJete tensor da correia dentada

5. Parafusos de fixação e cobertura posterior da
correia dentada (setas)

Parafusos'coín: 12 N.m(9Ibf.pé)

2. Conjunto do rolete te;r1sorda correia dentada

3. Polia dentada da árvore de manÍvehls

4. Poliâ dentada da árvore de comando. Veja ins,..
truçõesem((POLIA. DENTADA DAÁRVORE
DE:tOMANDO.,-Instalação"

5. Correia dentada. Veja instruções em «COR-
REIA DENTADA-Instalação"

VEDADOR ANTERIOR DA
ÁRVORE DE MANIVELAS

Substituição

r£~Remova (lU desconecte

1. Correia dentada. Veja serviços em ((CORREIA
DENlilDA ..,-RemoçâoJJ

2. Polia dentada da árvore de manivelas

-'-,

r------.7f{;__~-l_.~..e\.,- ------1 I
. ~~\

P~~i
.
'li ~". __ lI....(c~
Y-l 111l~~. .

~--°'[_/1 -~. C0RfcA
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}

6Al-12 M.OTOR

3. Vedador da árvore de manivelas. Para esta ope- I •

ração, faça um furo na face dianteira do vedador
c coloque um parafuso auto atarraxante (seta).
Com auxílio de um alicate, puxe o vedador

wJ
tf~ Instale ou conecte

L Novo vedador na árvore de manivelas

Vec!ador, com auxílio do colocador 8-9406185
O), a atmela (3) e o parafuso (2).

!
~.~ co(..ú~.

Remova asJerramentas e a luva protetora.

2. Polia dentada na árvore de manivelas

3. Correia dentada. Veja instruções em "COR-
REIA ..DENTADA-Instalação"

WT\

.)

\.~.

..,.__v:~

. CORSA

6. Polia em "V" da árvore de manivelas. Para esta
operação, trave o volante do motor

1. Cabo negativo da bateria
2. Carcaça do filtro de ar e mangueira

3. Tampa da carcaça da árvore de comando

4. Corre,ia do alternador

5. Cobertura do volante do motor

Remoção

ÁRVORE DE COMANDO
E/OU AJUSTADORES
HIDRÁULICOS

R Remova ou desconecte

Abril, 1995

I
_ . C01'10i(,!1 7. Cobertura anterior da correia dentada~ -":""'-._. .. ~"'._.__"_~~__ '_~M_ ..",__"

~

,-._ ....
i

I

[rI Importante

Coloque aIuvaprotetora 8-9406185 na extremi-
dade da árvore de manivelas, com a superfície
externa da luva lllbrificada.
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iYIOTOR

6Al-13

[t'J AJuste

Posicione todos os êmbolos no meio de seus
cursos. Para tanto, posicione amarea da pOlia
dentada da árvore de manivelas a 90. em relação
à marca da aba da carcaça da bomba de óleo.

L_._..~.._... . _

8. Correia demada

9. Parafuso e polia da árvore de comando, travando
esta Comuma ferramenta

-. ----_._---_ .._-._-

Fixe os dispositivos à carcaça da árvOfG de co-
mando, comprimindo os balancins para baixo
uniformemente.

\

.. \

Abril, 1995
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6Al-14
MOTOU

11. Parafusos e placa de retenção da árvore de co-
mando, peloJado do di,tribuidor

e,;O(i-U-üJ2

I--
I

\
I

Instalação

8 Instale ou conecte

I. Ajustadores hidráulicos

2. Balancins e rótulas

m Importante

Lubrifique os balancins e rótulas com pasta de
bissulfeto de molibdênio.

3. Dispositivos de compressão dos balancins

4.,t\rvore de comando

5, Parafusos da placa de retenção da árvore de
comando

12. Árvore de comando, de sua carcaça

13. Dispositivo de compressão dos balancins

14. Balancins e rótulas

15. Ajustadores hidráulicos

cot.i\J.nu

gx] Aperte

Parafusos com: 8 N.l1l (6 lbf.pé)

Remova os dispositivos de compressão dos balan-
cins.

~:N()v() vedador da'árvore de comtmdo e sua polia.
(tf;;Veja instruções em (iPOl.JA DENTA.Dr'Í Df!
ÁRVORE DE COMANDO E/O U VEDA DOR-
Instalação"

7. Distribuidor de ignição

8. Correia dentada. Veja instruções em "COR-
REIA DENTADA-Instalação"

Abril,1995
r~ CORSA
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c.

MOTOR
6Al-lS

2. Balancim, rótula e ajustador hidráulico

Fixe a ferramenta J~830601 na carcaça da {u-vore
de comando, apoiando-a no prato da mola, cor~
resp~nden~e ao bal~ncim que será rel~o~ido. A II
seguIr, aCIOne a ferramenta, compnmu1do a I _
mola da válvula.

L Tampa da carcaça da árvore de cOlllando

BALANCIM E/OU
AJUSTADOR HIDRÁULICO
(individual)

Remoção

B Remova ou desconecte

m Importante

L AjustadorhídráuJico, balancim c rótula

2. Tampa da carcoça da árvore de comando

Instalação

Remova a ferramenta 1-83060 I.

B Instale ou conecte

CABEÇOTE

Remoção

I!~nemova ou desconecte

G)Jt~J..t.ill._-_._-- .._-_ .._--~--,_'--"":

r'-

l-. ,__

1. Relê da bomba de combustível, que se locaJizl\
atrás do painel inferior da coluna direita.

,~/

Abril,1995
~
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6Al-16

I Y I Importante

MOTOR

10. Chicote do sensor de oxigênio

Acione o motor por 5 segundos, para reduzir L1.

pressão do sísterna e recolha o combustíveL

2. Cabo negativo da bateria

3. Carcaça do filtro de are mangueira de ar

4. Tampa do reservatório do líquido de arrefeci-
mento

5. Mangueira inferior do radiador e recolha a solu-
ção de arrefecimento

6. Mangueiras, tubos e cabos ligados ao cabeçote,
coletor de admissão e unidade de injeção

r"--
I
I

I

COfiM.jJj]

lI. Correia dentada. Veja instruções em "COR-
REIA DENTADA-Remoção"

12. Polia dentada da árvore de comando, Veja ins-
truções em "POI.JADENlilDA DA ÁRVORE
DE COMANDO-Remoção"

13. Parafusos superiores de fixação da cobertura
traseira da correia dentada

.------_ ..._---~._. -

---\'...:-------" n11tH •."3f1

7. Chicote e cabos de alta tensão do distribuidor

8. Mangueiras de combustível da unidade de inje-
ção e tampe-as

9. Tu bo de escapamento do coletor de escapamento

-------_.~_._.""..----_.. ......_.'.!J~';.I!J8i

Abril,1995 ~ CORSA
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MOTOR
6Al-17..

,

Passe composto selador na superfície onde vai
assentar a carcaça ela árvore de comando.

fI] Importante

4. Carcaça da árvore de comando

5. Novos parafusos de fixação do cabeçote

~._-------.. ~..-._--.__ .

~ Aperte

14. Parafusos de fixação do cabeçOle na seqüência
indicada, afrouxando 1/4 de volta, 112 volta e
depois, removendo-os

r----.--. _...._._-...-. -'1

16. Balancins, rótulas e aJustadorcs hidráulicos, sem
misturá-los, para que depois, na montagem, po-
der montá-los na mesma posição

17- Ca beçote

I !

L.___ ._.-~~~JIL. _
15. Carcaça da árvore de comando

1. Nova junta, com a marca voltada para cima e
lado dianteiro do motor .

3. Ajustadores hidráulicos, rótulas e balancins, lu-
brificados com pasta de bissulfeto de 1l10libdênio

Todo o cabeçote, removendo restos de junta e
incrustações.

Superfície do bloco e cabeça dos êmbolos_

C06,Ü-tJ.tl

'_ ••......---:.-

I
Parafusos na seqüência indicada, com:
25N.m (18 Jbf.pé)+ 60° + 60° + 60"

l. _
I

~ CORSA

2. Cabeçote

~Liml}C'-_'.1

Instalação

~~ Instale ou conecte

Abríf, 1995
":-,""' .......,.f



6Al-18

6. Parafusos da fixação superior da cobertura tra-
seira da correia dentada

~ Aperte

Parafusos com: 12 N.m (9 lbf.pé)

7. Polia dentada da árvore de comando e seu para-
fuso

~ Aperte

Parafusos com: 45 N.m (33 lbf.pé)

MOTOR

VÁLVULA, MOLA OU
VEDADO R

Remoção

1++ Remova ÓU d(~sc()necte
L.........J

1. Cabeçote conforme as instruções indicadas sob
"CABEÇOTE-Remoção"

2. Travas da válvula com auxílio da ferramenta
M-720601 e do adaptador T-730656 ou com a
ferramenta V -8606027

.-~,

8". Correia dentada. Veja instruções em "COR.
REIA DENTAD,4-Instalação"

9. Chicote do sensor de oxigênio

10. Tubo de escapamento ao coletor de escapameilto

11. Mangueiras de combust:f vel à unidade de injeção

12. Chicote e cabos de alta tensão ao distribuidor

13. Mangueiras, tubos e cabos ligados ao cabeçote,
coletor dcadnüssão e unidade de injeção

IA. Mangueira inferior do radiador

[I] Importante

Complete o sistema de arrefecimento com solu-
ção de arrefecimento.

15. Carcaça do filtro de ar e Inangueira de ar

16. Cabo negativo da bateria

17. Relé da bomba de combustível

M-720601

j==::f::

3. Prato da mola

4. Mola

5. Vedador

,6. Válvula

'----'1

f'

Abril,1995 ~ CORSA
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ly[OTOR

6Al-19

As câmaras de combustão com lima escova especial
adaptada a uma furadeira

CO(;;lJ.fJ4.fL

Assento das válvulas quanto a:

Se a folga estiver fora da medida especifícada, que
é 0,018-0,052 mm (admissão) e 0,038-0,072 mm
(escapamento), alargue o guia para a instalação de
válvula com sobremedida.

[!] hnportanLe

[----
/I'
r

._-_ .._-----_._---_._--_ ..,

o cabeçote quanto a rachaduras nas passagens
de escapamento e câmaras de combustão.

~ Limpe

1---"

I

[L-:1 Inspecione

L_.._

*i...\,

CORSA

i

i
j

BA

Concentricidade entre as leituras máxima emÍ-
nima,que deve ser 0,05 mm (0,002").

Largura que deve ser] ,3-1,4 mm (admissão: A)
e 1.,7-1,8 mm (escapamento: B).r-

! 1,4
1,3/

, ..•.
/

, ~90o:t 1°~L "---120°:t 1°'-

.c:8=l-'_._._-, ~".._'--_.-"- C/kl,1j.fjJS

Válvulas quanto a queima das cabeças, rachadu-
ras das faces e danos nas hastes.

Folga da haste na guia, do seguinte modo:

Meça o diâmetro da haste nas partes superior,
central e inferior.

Com o medidor telescópico no guia da válvula,
meça na pane superior, no centro e na parte
inferior. A diferença das medidas do guia e da
haste representa a folga.

Abril, 1995



6Al-20 iHOTOR

111 Importante___ • .J
Pode também ser considerado o ângulo da face em
relação à cabeça da vál vula e que deve ser de 440

•

CfJ{••'\l.M,~

l

-I

I

Verifique a altura da haste (A) utílizando a fer-
ramenta KM-41 9.

f _ .

_ , r" ,'~'r ,._ ..- '-- /

.--------, I I \~!!-~>, )I~ "I '--, r'

----'--'--'-~--,:~ ...__ .--"920 ::t 15"

90° ::!: 1°

I
II; I~=Ji

••••n. -:1C!

~

J,
I • \

Retifique-as até obter o ângulo de 92":!: 15' .

Válvul.as quanto a corrosao. As válvulas corroí-
das, desde que não apresentem desgaste ex.ces-
sivo, podem ser refaceadas com equipamento
especial, do seguinte modo:

Se necessário, use a fresa de 45":!: 30'.

L. .L .......::••••••••••••

I
I

I
I

CH(:AI'0::J~~~~--'_._-_ ..•• ...".m .

Abril, 1995 ~. CORSA
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6AI-21

Instalação

E~Instale ou conecte

L V~íIvula

2. Vedado r

3. Mola

4. Prato da mola

5. Travas da válvula com auxílio da ferramenta
M-720601 e do adaptador T-730656 ou com a
ferramenta V -8606027

6. Cabeçote conforme as instruções indicadas sob
"CABEÇOTE-Instalação"

ÊMBOLO

7. Conjunto êmbolo-biela, com auxílio da ferra-
menta 5-9406189

C06A1-{IX!

8. Pino do êmbolo, colocando o êmbolo no SÜpolte
J-8606014 e usando o sacador S-9406188

9. Biela do êmbolo

Remoção

B Remova ou desconecte

I.Cabeçote conforme as instruções indicadas sob
"CABEÇOTE-RemoçãoJ!

[~JImportante

Com um rcbarhador, remova as rebarbas e/ou depó-
sitos da parte superior dos cilindros.

2. Bujão do cárter; escoe o óleo

3. Cárter

4. Junta

5, Placa defletor

6. Capa e os casquilhos da biela

,-'"
I

f .L._'_.

~ Meça

o

J-8606014
COftA./.-ll$1

t.. "~/"
Abril, 1995

Folga entre êmbolo e cilindro, que deve ser de:
0,010--0,030 mm.

~ COR~



6AI-22

[J Importante

Os êmbolos existem na medida-padrão e na 50-

bremedida 0,50 mm (0,020"),

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Biela no êmbolo

2. Pino do êmbolo; para tanto, proceda da seguinte
maneira:

Aqueça a biela de 280.C a 320°C, na região do
furo do pino do êmbolo, O aquecimento deverá
ser feito de preferência em banho de óleo.

Esfrie o pino em gelo seco.

Prenda a biela aquecida na morsa.

M.untendo o êmbolo encostado na face da biela,
do lado em que vai ser montado o pino, insira
este emseu alojamento com auxílio da ferramen-
ta J-8606016. Atente para as saliências da biela
e face estreita e phma ficarem do mesmo lado.
(setas)

MOTOR

3. Conjunto êmbolo-biela no bloco, com auxílio da
ferramenta S-9406187. posicionando a seta do
êmbolo voltada para a frente do motor

m Importante

Lubrifique anéis e cilindros.

Simultaneamente, guie o mancai da biela com a
ferramenta S-9406189,

'-".~i

~,

r

0,(,,'\1"';15.:' 1 ~

.,.-,

Abril, 1995 c:::::> CORSA
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MOTOR 6Al-23

Coloque o casquilho superior da biela, lubrificando IAN ÉIS
apenas na face voltada para o moente, é puxe a biela
até que encoste no moente. I Substituição

4. Capa da biela. com casquilho inferior lubrifica-
do apenas na face voltada para o moente.

. 5. Novos parafusos das capas das bielas, sem aper-
tá-los cornpletarnente

rYl Importante_'LJ

Remova ou desconecte

I. Conjunto êmbolo-biela conforme as instmçõcs
indicadas sob "ÊMBOLO-Remoção}}

2. Anéis dos êmbolos

~ Limpe

Os êmbolos quanto a quebras nas paredes,cana-
letes, saias em suportes.

Ondulaç.ões no encaixe dos anéis.

Deformações,daI1os ou áreas corroídas na cabe-
. ça do êmbolo.

o verniz dos êmbolos: limpe os canaletes com um
raspador apropriado; desobstrua os sulcos e furos de
óleo,

ll!J liispecioneParafusos das capas das bielaS:

Parafuso com 15mmderosca28N.m(21lbf.pé) I •

Parafuso com 40 mm de rosca 25 N.m
(18,51hf.pé) + 30"

6. C~írter

Gire a árvore de manivelas algumas voltas. a fim de
que as bielas se alinhem perfeitamente.

gx] Aperte

gx] Aperte

Parafusos: 8 N.m (6 !bfpé)

7. Bujão do cárter

8. Cabeçote conforme as instrtlções indicadas sob
"CABEÇOTE-lnstalação"

I ~ I Importante

Abasteça o motor com óleo lubrificante para motor,
de viscosidadeSAE 15W40ou SAE20W40ou SAE
20W50 para serviços de classificação API-SG ou
S1-1.

Abril, 1995 J::8:7
CORSA
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~ Meça~

A folga entre pontas do anel escolhido de acordo
com as medidas do êmbolo; coloque o fineI no
cilindro e empurre-o comum embolo para que fique
em esquadro COn1 a parede do cilindro. A folga deve
ser de:

Anel de compressão: 0,30;""0,50mm
(0,012-0,020"),

Anel raspador: 0,40-1,40 mm (0,016-0,055").

3~,,,,,,<,,1

Instalação

~ ..~ Instale ou conecte

1. Anéis no êmbolo, obedecendo à seqüência da
colocação das aberturas, distanciadas a I8()" de
um anel em relação ao seguinte. Os anéis de
controle de óleo devem estar de 25a 50 mn1 à
direita eà esquerda da abertura do espaçador

MOTOR

~ Meça

A folga entre os anéis e os canaletes, que deve ser:

Anel de compressão superior:
0,060-0,092 mm.
Anel de compressão inferior: 0,030-0,062mriL

CO~iil.(;•••i}
~-=:::::::::::::::::::::::::.:::::::~-----:.~_ ..,..-~--

2. Conjunto êmbolo-biela no bloco conforme as.
instruções indicadas sob ((ÊMBOLO-Instala-
ção"

BOMBA DE ÓlEO

Remoção

[;~ Remo"aou desconecte

J. Polia dentada da árvore de comando conforme
as instruçõe;s indicadas sob ((POLI ti DBNl'A-
D,ADA ARVORE DE COMANDO-l?emoção"

2. Polia dentad(i da éÍrvore de manivelas

3. Parafusos de fixação da cobertura posterior

4. Cobertura posterior

5. Bujão do drter; deve escoar o óleo

,'/"'..... ~
\

Abril,1995 cC:7 CORSA



MOTOR
6Al-25

6. Interruptor dft pressão de óleo

7. Tubo de escapamento

8. Cárter

9. Tubo de sucção (setas)

r-'"

10. Parafusos de fixação (setas) e bomba de óleo

~ Desmonte

1. Cobertura ela bomba
..............__ .._------_ ..._------------

"'!\\-lf)
~l 1 ~

~~
CO(i).J.;/.;.l(

:t VáIVuJa de alívio

• As peça.<;.dá bomba e da válvula quanto a des.,
gaste.

,

L_.

Abrit 1995

ll~J Meça

A folga entre as engrenagens c a tampa, que deve ser
deO,03 a 0,10 mm.

I

~

~~

L. _

~ CORSA
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~ Monte

1. Cobertura da borúba, passando um pouco de
composto vedador nas áreas de contato

2. Válvula de alívio

Instalação

a Instale ou conecte

1. Bomba de ó}eoescus parafusos

~ Aperte

Parafusos com: 6 N.m(4,51bLpé)

2. Tubo de sucção

3. Cárter

4. Tubo de escapan'lênto

5, Interruptor da pressão de óleo

6. Bujão do cártcr
7. Cobertura posterior da correia dentada

8. Polia dentada da árvore de manivelas

9. Polia dentada da árvore de comando conforme
as instruçÕes indicadas sob "POLIA DENTA-
JjA DA ÁRVORE DE COMANDO-Instala-
ção"

[I] Importante

Abasteça. o motor çom óleo para motor de viscosi-
dade SAE 15W40 ou SAE 20W40 ou SAE 20W50
para serviços de classificação API-SG ou SH,

MOTOR

VOLANTE DO MOTOR E/OU
VEDADOR TRASEIRO DO
MOTOR

[+~ Remova ou desconecte

1. Conjunto da transmissão, veja serviços em
"CONJUNTO D",l TRANSMISSÃO-Rem.o-
ção'\ na seção 7B

2. Platô e disco da embl'eagem

3, Parafusos e volante do motor

4, Vedador traseiro do motot, com auxíliodcuma
alavanca

B Instale ou conecte

L Novo vedadortraseiro, usando a luva de prote-
ção do lábio do vedador e oinstaladof, que
constituem a ferramenta S-9406186

[YJ Importante

Lllbrifique o lábio do vedador com óleo para
.motor.

2. Volante do motor

3. Novos parafusos do volante

~l Aperte

Parafusos com: 35 N.m (26 IbLpé}+ 30" + 15"

4. Disco e platô da embreagem

5. Conjunto da transmissão, veja serviços em
«CONJUNTO DA TRANSMISSriO-lllstala-
çiio", na seção 7B

Abril,1995 ~ CORSA
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ilJOTOR
6Al-27

CONJUNTO MOTOR E
TRANSMISSÃO

Remoção

5. Conexão elétrica do vcntilad9r

6. Parafusos (setas) e ventilador

~l

CO(;.'\Í.-l~ •.

CÓRSA "..

-----_ ..._-_._---._-_ .._ ..

7. Cabo de aceleração (setas)

8..Mangueira de vácuo da unidade de injeçao

-------....,.

B Remova ou desconecte

I. Cabo neg,uivo da bateria

2, Cm"caça do filtro de ar e mangueira de entrada

f

l-. "-...-.", .-'-- ~'iII.i){,i 11-
3. Tampa do reservatório de líquido de arrefcci- I
m~~ .

4. Mangueiras do nidiador e recolha o líquido

Abril,1995
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9. Mangueira de vácuo do servo freio

I~I -

/ \\
\ \

10. Mangueira do reservatório de água do radiador

I
COI'$t.l.06t j

M01'OR

lI. Mangueiras cio aquecedor (setas) efeche-ascorn
grampos

Ct&11'(,lf}1

12. Cabo da embreagem (seta direita)

13. Conexão do interruptor da Iuz de ré (set<l;esquer-
da)

,--

COtJ..t!.(J6'i

14. Mangueiras de alimentação e de retorno de com-
bustível

Abril,1995 ~ CORSA

_> • .-n._""">' ••••.~,.>.p'-"'o,,,.""""'>""'~"' __-<'''C '_'m>"","",'''-'_,»_, ..._ .•....."",>~ •."._"*,".~>,,~~, _".,..,......"~=-_=-._A- __,...=. 'v_.,_~,,,:,,"'_»>:w+~.""""". __:*,.»-,~.,."" -_-"""""...»",-->. ..•....,' ..••,,, __ .. _"."<o._~ "'-_V'>-_»_"' ~ __~-":"~_>">""'~~ __ """"""""""m,">,,_m'-'- '>'>m.'..'...,....,;...'".,,,.-~,.-w.,...•>'w',.»>,.,.,,. •.•.



MOTOR
6AI~29

15. Cabo do velocímetro (seta)
19. Conexões elétricas do alternador(l)

!

l
~

r--\l

l/I

I
UX"ll.i;(" IIl

C(Xu\l~i?1.i

20. Conexões elétricas do motor de partida (l) e(2)16. Conc,xõeselétricasdo l110ttir

17, Rod<tsdianteiras

18.Liamedcl11üdanç,l,) da transmissão (seta)

I
l/L

._-~.,,.,,,,,j
CCkMJ'{J72

Abril, 1995 ~
CORSA



6.4.1-30 MOTOR

21. Tubo de escapamento, do coletor de escapamen- I24. Fixação da barra de tensão à estrutura (setas)
to

I..=-~~_..
; ---I--
I
I

\J '-..-/
COf.•.1;.(flJ

C(x)"U-{J7S

C06}.1.()7tí

r"fl Importante
ULJ

CO(,.\l4.J1;

25. Braço de controle e barra de tensão

22. Tubo de escapamento, de seus suspensores de I 26. Semi-árvores com aux.ílio de alavanca
borracha

23. Junta esférica, da manga de eixo c braço de
controle de seu suporte (setas)

Tampe os orifícios da transmissão, para evitar a
sarda de óleo.

Abril, 1995 ~ CORSA



MOTOR
6Al-31

Apóie um macaco no conjunto motor e transmissão
e levante um pouco. Instalação

CO$/l/.féi

'''''

Pamfusos com: 65 N.m (48 Ibf.pé)

Se as semi-árvores estão bem encaixadas, pu-
xandoa junta com a mão.

L Conjunto motor e transmissão, com auxílio do
macaco

2. Coxins do motor

3. Senii-árvores na transmissão

~~ Instale ou conecte

Remova () macaco.

~ Aperte, , '

[l!) Inspecione

~rl
I

U}/!I\l ••m

II
_,_wM.::,d l__

27. Coxins do motor

28. Conjunto motor e transmissão, pelo lado inferior
do veículo, abaixando o macaco

r----

I

~ Limpe
',-'

4. Braço de controle e barra de tensão
5. Junta esférica à matiga de eixo

• As roscas, removendo os restos de trava quími-
ca, com auxílio de um macho da mesma medida.

Abril, 1995
~ CORSA' ,



6A1...32

~ Aperte

Junta esférica à ln,anga.de eixo cani:
30N.m (221bf.pé)

Braço de controle ao suporte com:
60 N:m (441bf.pé)

Barra de tensão ao assoalho com:
50 N.m (37 Ibf.pê) + 90" + 15~

6. Tubo de escapamento aos suportes de borracha
e ao coletor de escapamento

7. C{)!1cxõeselétricas do motor de partida

8. Conexões elétricas do alternador

9, Liame ,demudanças da transmissão

10. Rodas dianteiras

1]. Conexõ~s elétricas do motor

12. Cabo do velodmetro

13.Mangueiras de alimentação e retorno de com~
bustível

14. ConexãodointelTtlptor da luz de ré

15. Cabo daembfeagctn

16. Mangüeiras do aquecedor

17. Mangueira do reservatório de água do radiador

18. Mangueira de vácuo do servo do freio

19. Mangueira de vácuo da unidade de injeção

20. Cabo de aceleração

21. Ventilador

22. Conexão elétrica do ventilador

23. Mangueiras do radiador

rn ImportanteLiJ
Complete osisteina de.~ll'fefccimento com líqui-
do protetor para radiaci()L

24. éarcaça do filtro de ar e mangueira de ar

Abril,1995
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MOTOR:

25. Cabo negativo da bateria

ÁRVORE DE MANIVELAS

Remoção

!~ Remov~ ou desconecte
L...~.."

L Conjunto motor e transmissão. Veja instruções
em "CONJUNTO MOTOR E TRANSltflS~
SÃ 0-I?emoção "

2. Transmissão do motor

Coloque o motor no suporte.

!illDesmonte
1. Bujão do cártercescoc o óleo
2, Cartel' do motor

3, Bomba de óleo. Veja instruções em «BO/UBA.
DE ÓLEO-Remoção"

4; Platô e discó da embreagem

5. Volante do motor

[IJlmportante

Marque as capas dos mancais principais c das
bielas.

r

CORSA
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MOTOR
6Al-33

6. Parafusos e capas das bielas

7. Parafusos e capas dos mancaís principais

8. Arvore de manivelas

No mancaI 3, apóie o apalpador de um relógio
comparador. A leitura total indicada em giro de
360

0

pode ser, no máximo, de 0,03 mm.

!
I
r

CiJ6.i1.j ...{}n.

C06Al •.(J.tJ

í

Observe a conicidade máxima dos munhões e
moentes que pode ser de 0,005 mm.

Observe a ovalização máxima, que pode ser de
0,004mm.

Observe o diâmetro dos munhões e moentes e
verifique nas tabelas de casquilhos quais os que
dcvcrãoser usados. Se os diâmetros não estive-
rem compreendidos entre os indicados nas tabe-
las, a árvore de manivelas terá de ser retificada
ou substitufda.

,--"
I

IL..-._..__ .....__~,._..... .

"

~ \ ,d

Apóie a árvore de manivelas pelos mancais 1 e
5 do próprio bloco do motor, deixando os cas-
quilhos apenas nestes 2 mancais.

9. Casquilhos superiores dos mancais principais

~

As peças e seque-as com ar comprimido.

~Limpe

Os colos da árvore de manivelas quanto a riscos,
asperezas ou outras irregularidades.

~ Meça

Empenamento da árvore de manivelas do seguinte
modo:

[l!I Inspecione

Abril, 1995 ~ CORSA
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m Importante ~ Monte

Se for necessário determinar a folga entre o colo
co casquílho, faça uso de Plastigage.

COMi.(;.'"

I. Casql1f1hos$uperioresno bloco; lubrifique a su-
perfície vOltada para o colo com óleo lubrifican-
te para motor

2. Árvore de manivelas

3. Capas dos mancais principaiscomúscasquilhos
lubrificados na superfície voltada. par~tQ çolo

allmpo.rtante

As capas dos mancais devem ser colocadas de
acordo com as marcas feitas na desmontagem.

Encha os canais laterais da capa do mancaI pos-
terior com massa vedadora.

4. Parafusos de fixação dos mancais principais,
sem dar o aperto finaL

[!J Importante

OX.:.1.;.t;,';r;

Com um martelo plástico, bata de levé n,a árvore de
manivelas, nos dois sentídos,a fim de assentar,
principalmente, a face posterior do mancaI ele esco-
ra.

.o.~_._ _ .

r .
I

Se não houver dePJastigage, remova a árvore de
manivelas, coloque a capa do mancal com os
casquilhos eos parafusos e dê o apelto especifi-
cado. Meça o diâmetro interno dos casquilhose
o diâmetro do colo correspondente ao mancaI,
na árvore de rmlrüvelas. A diferença entre as
duas medidas é a folga entre o colo e o casquilho.

Abril,1995 ~ CORSA
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ll/IOTOR
6Al-35

&XJ Aperte

Parafusos; 50 N.m (37 Ibf.pé) + 450 + 15<

ímJ Meça

A folga axial da árvore de mani velas do seguinte
modo:

Instale um relógio microcomparador de maneira
que o apalpado!' encoste na extremidade da ár-
vore de mani velas.

Com auxílio de uma chave de fenda, desloque a
árvore de manivelas para frente e para trás e faça
a leitura indicada pelo relógio microcompara-
dor.

A folga especificada é de 0,1-0,2 mm
(0,004-0,008 ").

5. Biela ao colo

l-O Importante

Coloque o casquilho superior da biela, lubrifica-
do apenas na face voltada para o moente, e puxe
a biela até que ela encoste no moente,

CO/i..\I ..XS,

6. Capa da biela, com o casquilho inferior lubrifi_-
cada apenas na face voltada para o moentc

7. Parafusos das capas de bielas, sem apertá-Ias
completamente

Gire a árvore de manivelas algurnas volras, a fim de
que as bielas se alinhem perfeitamente.

~ Aperte

Parafusos das capas das bielas:

Parafusos com 15 nun de rosca:
28 N.m (21 Ibf.pé).

Parafusos com 40 mm de rosca:
25 N.l1l (18.5 Ibf.pé) + 30°.

8. Volante do motor e seus parafusos

Guie a biela com a ferramenta S-9406189.

Abril, 1995

~ Aperte

Parafusos com: 35 N.m (26Ibf.pé) + 3(J' + 15"
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9. Platô e disco da embreagem

10. Bomba de óleo, Veja instruções em uBOMRA
DE ÓLEO-lnstalaçüo"

J L Cárter do Inotor

12. Bujão do c6rtci'

Instalação

~.~ Instale ou conecte

I. T/.:ansmissão ao motor

2. Con:juntomotor e transmissão no veículo. Veja
instruções em "CONJUNTO MOTOR E
TR,4NSMlSSÃO-lnstalaçiio"

BLOCO DO MOTOR

MOTOR

I [L!J Inspecione

Bloco do motor quanto a rachaduras e desgastes,

Recondicionamento dos
cilindros
Se a inspeção do bloco do motor revelar que só os
cilindros est.ão ovalizados é que o bloco do motor
poderá ser usado novamente, os cilindros poderfio
ser recondicionados por brunimentoou por retifica-
çãoe brunimento.

Seo desgaste ou conÍcidade for superior aO, 127 mm
(0,005") os cilindros deverão serretificados a bruni-
dos até que seja possível a instalaçã.o do êmbolo com
sobrcmedidas. após cotnpletar-se o recondicíona.
mento.

Remoção do motor

~.~ Remova ou desconecte

1. Conjunto do motor conforme as instruções indi-
cadas sob uCONJUNTO MOTOR E TRANS-
MISSÃO-Remoção!?

[!] Importante

Fixe o conjunto do motor no suporte M-680651,
usando o adaptador J-8606012.

2. Conjuntos de êmbolos c' bielas, conforme as
instruções indícadas sob ',((ÊMBOLO-Remo-
ção"

3. Arvore de manivelas

4. Bujões das galerias de água e óleo

Limpe

Bloc:o do motor, cornpletmnente.

Brunimento dos cilindros
Nota: Alguns dos serviços qlJ.e apresentaremos a
seguir não slio nt!cessariamenteexecut(uios durante
o recolldicionamento de um nwtor, A execução de-
pendérádas inspeções a que serão submetidos os
nwtores antes do reconr1iciunamento.

Abril,1995 ~ CORSA
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MOTOR

o acabanlentoapós a retificação deve ser feÍtocom
mll brunidor. O brunimento inicial deve ser feito
com pedras grossas co acabamento com pedras mais
finas. Não deve ficar espelhado, mas com leves
traços, para auxiliar a lubrificação,

~

I i
L_. I

r',u" I•.•.__ .. y_~.l!1l.{;.?}
-_ .. -...1

Instáleo brunidor 110 cilindro e encoste suas pedras
o máximo possível, sem queobrunidor fique impe-
didode' ser girando manualmente .

Ligue unja furadeira elétrica de 19 mrn (3/4" ao
bn.midor, füça-a giri.lr é,ao mesmo tempo, acione
vagaro%mente () brunidorpal'a. citila e para baixo,
em todo o COinprimento do cilindro, até que gire sem
dificuldade).

Durante o brunimcnto, introduza no cilindro urna
boa quantidade de querosene, a fim .de manter as
pedras e os cilindros limpos e lubrificados.

Expanda {Jspedras do brunidCir crepita o brunímcnto
até obter o diâmetro desejado.

Not(i.~Interrompa de vez em qúellldo ()brunimento e
introdr.iza o respecti \lO êmbolo no cilindro, a fim de
venFcar a/ólga. Antes éle irrtrot!uziro êmbolo, limpe
totalmente o çilindro.

Setembro,1996

6AJ:-J 7

ApQs os scrviços no blocÇ),lirnpç-o completamente.

~ti Il1stale ou conecte

L BlljÕeS DaSgalerias de:água e de óleo

2, Árvore de manivelas cOnforIne as, instruções
indica~lassob "ÁRVORE DE iHANIFE£:..1S-
lnstaiação."

3. Conjuntos dós êmbolos-bielas cónforme .as íns-
tl11ções indi.cadas sob "Ê'MJJOLO-.lllstalaç.lio'"

4. Conjunto do motorno veículo conformças ins- .
trUcões indícadas sob úCONJUNTO DO llf[O~,). - .... ".

TOR E TRANSMI,S,,)"40-hlstalação"

CORSA

,,~L••::-..
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNI'CAS

CONJUNTO DO MOTOR

MOTOR

1---"- I - I
I MOTOR BIONZ B14NZ I B16NZ

Tipo Transversal DianteirQ . Tr<lnsversal Di~~;;i-r;;"-'r~Transversa[ Dí:mt~';~~--"--'--
IN" de eilindrôs ...---....---.-------- 4, em linha' ----.r--- -.-.--....4, e~ linha :.- 4, em linha

a_______ ! _._

N" de mancais princípais 5 5 5~'-.-- ,

Ordemde ignição 1-3-4-2 1 1-3-4-2 1-3-4-2. '_.- . _._----._-----
Diâmetro do 'cilindro 71,1 mm 77,6 mm 79,0 mm
-------'''-''- _............ ..
Curso do êmbolo 62,9mIn i 73,4 mm 181,5 mm

Cilindrada 999cm3! 1389 em3 i 1598cm'l

~a:z.ãode tompressã? ._ 9,2 : 1_ .. L_.._. 9,4: ' .. - i 9,2 : 1

IRotação demareha"lenta -- 900:!: 50 rpm I 950:t 50 rpm I 950 :t50 rpm

rp~;incia;náxima líquida 36,7 KW (50 ev)@ 5800rpml 44 KW (60 cv) @ 52ÔOqJlfl I 58 KW (79 cv) @ 5400 rpm

!Momento deforça(torquc) 76 N.ni (7,75 kgf.m) @ I J09 N.m (11 h\kgfm) @ 126 N.m (12.8 kgf~m)@Imáximo 3200 rpm 2800 rpm 3000 rpm

IPres~~ode compressão!'"- 180:t 15 Ihf/pol2 180:t 151bj~/poI2 180 f ISIbtlpo!2
l5!ocllmdro I." __
,

ARVORE-DE-MANIVElAS

Conicidade müxima dos çolo$ - 0,005 mm

Ovalização máxima dos colos _"__' _ ._ _ _ _ , __ c •. _ •.••• 0,004' mm

Empenamento máximo da .Ífvore de manivelas : 0,03 mm

Diâmetro dos munhões _ --.•-..•-.•.•-......•... , ,.....•.......... _._..;...................•.............. 54,9i'0-54,997 mm
- .

Diâmetro dos moentes ...•......, ; _ , _42,971-42,987 mnl

Folga máxima entre os munhões e o casquilho ,..........................•......•............. 0,013-0,043 mm

Folga entre os moentes e o casquilho da biela _ _ _.._ : ,.......• 0,019-0,071 mm

Folga axial da biela no mocntc :..- , ,................•......... 0,11-0,24 mm
N' d....... -'. . ... - 2Ulnero e ret1J.1caçoes posSlvels ..........................•............. ,.." ;, ; ,; .

Folga ax ial da árvore de manivelas - ' ..,0, 1-0,2 mm

Casquilhos:yeja as definições de cores mais adiante sob "Tabelas de casquilhos dereposíção"

Setembro, 1996 ~ CORSA
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MOTOR
6Al-39

CILINDROS E ÊMBOLOS

Folga entre o êmbolo e o cilindro(parte inferior da saia) " O.OIO a 0,030 mm

Ovalização máxirtla dos cilindros (excentricidade) " : 0,013 mm,

Conicidade máxima dos cilindros , :..............................•.................. 0,013 mm

Distânciaentre a cabeça do êmbolo no PMS e a superfície do bloco ......................•... , zero

Ângulo entre as aberturas dos anéis de compressão ; ,..........•..... ; :..:; 90'

Folga entre as pontas dos anéis de compressão , , 0,3 aO,5 mm
Folga entre os anéis de compressão e as calhas:

- Calha superior ;.; , ; 0,060~0,092 mm

-' Calha. inferior '" .................................•................................................. , 0,030-0,062 mm

Folga entre as pontas dos anéis raspadores de óleo 0,40-1,40 mm

CABEÇOTE

Ângulo da sede das válvulas (todas) ..................................•.......•......•...................•.... , 90":!: 10

VÁLVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPAMENTO

Ângulo de assentanlento '.'..................•..•........................... , , 92° :t 15'

Folga das hastes nas guias 0,018 a 0,052mm (admissão) e 0,038 a 0,072 mm (escapamento)

Tolerância da excentricidade das sedes das válvulas (entre a leitura máxima e a mínima) 0,050 mm
Largura dos assentos das válvulas:

- Admissão " ,.........•...................... .1,3-1,4 mm

- .Escapamento' ..............................•..........................................•..................................................... 1,7-1,8 mm

,, •..
Abril, 1995 ~
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ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS

MOTOR.

,,':~~\
,/

Folga axial 0,040,....0,16mÜl

Empenamento máximo da árvore de comando das válvulas , ;; , " , , 0,04 mm

BOMBA DE ÓLEO

Folgas entre:

- Engrenagens e tampa •.............•......................... ;..; ;.. , ;,.•....;......•.................•. ; ;."•.0,03: a 0,10 mlll

Pressão a 1400 rpro •............................................. ; ; ;~.;., ; 282-324 kPa (41-47 lbf/po12)
. . . .2Pressão a 3000 rpm •...............•........................•....•......•.................................. 365-407 kPa (53-59Ibf/pol )

Abril,1995 L:8=7 CORSA
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1~10TOR 6Al.41

-'

ESPECIFICAÇÔES DE TORÇÃO

CONJUNTO DO MOTOR

N.m lbf.pé
Parafuso da polia da árvore de comando da.., válvulas , .45 33

Parafusos da tampa da carcaça da árvore de comando das válvulas 8 6

Parafusos do cabeçote e carcaça da árvore de comando da~\iálvulas , ,.•......... (ver instmções no texto)

Porcas dos coletores (admissão ou escapamento) , 22 16

Parafusos da carcaça do termostato ao cabeçote ., < 10 8
r

Alternador ao braço de regulagem , 7: 18 13

Polia em "V" e polia dentada à árvore de manivelas , (ver ínstr,uções no texto)

Parafusos do rolete tensor " ...................................................•........ 20 15

Parafuso placa retentora árvore de cornando, ;.........................•....... 8 6

Coxins do motor , , ; " .. 65 48

Parafusos de fixação da bomba d'água 8 6

Parafusos da bomba de óleo ao bloeo 6 4,5

Parafusos do cárter 8 6

Parafusos da cobertura posterior da correia dentada 12 9

Parafusos e porca da cobertura anterior da correia dentada .4 3

Parafusos do volante à árvore de manivelas (ver instruções no texto)

Parafusos das capas dos mancais principais (ver instmções no texto)

Parafusos da capas das bielas (ver instruções no texto)

.,~ Abril, 1995 ~ CORSA
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6A.l-42 MOTOR

TABELA DE SELEÇÃO DE CASQUILHOS
MANCAIS PRINCIPAIS - TAMANHO PADRÃO ("')

BLOCO 59,0000 1
59,0055

O
59,0055 59,0130

/, /,
ÁAVOREDE 54,9885 54,9800 54,9885 54.,9800
MANIVELAS MARROM VERDE MARROM VERDE

54.9970 54,9885 54.9970 54,9885--
~ ~ ~ ~

CASQUILHO 1,989 1.989 1,995 1.995
.~SUPERIOR MARROM MARROM VERDE VERDE

~,I:
1,99,5 1,995 2,001 2,001

J ~ ~ ~
CASaUILHO

1,989 1,995 1,989 1,995INFERIOR MARROM VERDE MARROM VERDE
1,99S 2,001 1,995 2,001 ;

;

FOLGA I 0,013 - 0,040 I I 0,0155 - 0,0425 I I 0,0135 -0,0405 I I 0,016-0,043 I
A, I"

.- I
MANCAIS PRINCIPAIS -INFRAMEDIDA DE 0.25 ("') }

I
I;

BLOCO 62,0065 I

O
62,0000

1 I62,0055 62,0130

, /, /,
i ÁRVORE DE MARROM! . 54,7385 54J300 MARROM/ 54,7385 VERDE! 54,7300MANIVELAS VERDE!

AZUL 54,7470 AZUL 54,7385 AZUL 54,7470 AZUL 54,7385
!

~ ~ .~ t
CASQUILHO MARROM! 2,114 MARROMI 2,114 VERDE! 2,120 VERDE{ 2,120SUPERIOR

AZUL 2.120 AZUL 2,120 AZUL 2,126 AZUL 2,126

t t ~ ~
CASQUILHO

MARROM! 2,114 VERDEI 2,120 I MARROM/. 2,114 VERDE! 2,120INFERIOR
AZUL 2,120 AZUL 2,126 I AZUL I 2,120 AZUL 2,126

I
,

I I I I IFOLGA
0,013 -0,040 0,0155 - 0,0425 I 0,0135 - 0,0405 I 0,016-0,043 I ;

li;,
I

( ")TODAS I\S MEDIDAS SÃO MllIMETRICAS
I

Abril, 1995 ~ CORSA
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,MOTOR
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MANCAIS DAS BIELAS - TAMANHO PADRÃO

6Ai'-43

BIELA
iNCOLOR

~

46,000

46.020

J

l

ÁRVORE DE
MANIVELAS

CASQUILHO
SUPERIOR

CASQUILHO
INFERIOR

INCOLOR
1.489

FOLGA

1,497

[ 0.019 - 0,071

MANCAIS DAS BJELAS -INFRAMEDIDA DE 0,25

'".."._,.,"."" ..

..,,'•........ --/.

l-
_L
f:l;

81ELA

ÁRVORE DE
MANIVELAS

CASQUILHO
SUPERIOR

CASQUILHO
INFERIOR

FOLGA

~

AZUL

~

AZUL ~
1.622

~

0,019 - 0,071

Abril,1995

Nota: Ao selecionar easquilhos,féiça-a pela cor.
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6A2 • MOTOR (Xl6XE)

Conjunto Motor e Transmissão 6A2-0 I

Coletor de Admissão 6A2-08

Coletor de Escapamento .......................•........................... >., •••••••••••••••••.••.••••• 6A2-1 O

Correia MULTI "V" ; 6A2-13

Correia Dentada " ; 6A2-15
Cabeçote:

- Remoção " ; 6A2-18

- Instalação ,.;; 6A2- 23

- Desmontagem , ,., 6A:~26 ..

-- Montagem ............................................•.......... ; ~;; 6A2 -29

Válvulas, Mola e Vedador .••....................................................................... 6A2-32

Êtubolo-bicla ; ; 6A2- 33

Bomba de Óleo - 6A2-37

Bloco do Motor ,.•................................... , 0 •••••• 6A2-39

- Recondicíonamento dos Cilindros , 6A2-40

- Brunímemo dos Cilindros .................................................•....... ; 6A2-40

Árvore de mani velas ..........•................ 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6A2-41

Especificações Técnicas , 6A2-46

Especificações de Torção 6A2-48

Ferramentas Especiais ..................................•.................................... , 6A2-49

Assunto Página E

Abril, 1995 c:=::rCORSA
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-'.. 6A2 • MOTOR (X 16 X E)
6A2-01

C06.~'l.(](})

9. Tampa superior do motor

C06.,U~(J(J}

,~
/

Recolha o líquido arrefecedor que escapa das man-
gueiras.

10. Conectores elétricos do motor e da transmissão

rrl Importante

C06Al-0(U

1. Cabo negativo da bateria

2. Conector do sensor de temperatura do ar de
admissão

.~-----

3. Mangueira do filtro de ar

4. Correia multi "V", veja "CORREIA MULTI
uV"-Remoção"

5. Mangueira de vácuo do servo freio

Remoção

CONJUNTO MOTOR
E TRANSMISSÃO

B Remova ou desconecte

Desprcssuríze o sistema de arrefecimento do motor
removendo a tampa do tanque de expansão.

[[l Importante

\'--

6. Mangueira inferior do radiador

7. Mangueira superior do radiador

8. Mangueira do radiador do tanque de expansão

11. Tubos de vácuo do motor

12. Chicote dos injetores de combustível, soltando
as presílhas

Abril, 1995 .c::::::::r CORSA



6A2-02 MOTOR (X 16XE)

COM].fIlJ6

CORSA

26, Tubo de escapamento dianteiro e anel cônico.

16. Linha dcretomo de combustível do regulador de
pressão

17. Terminal massa do coletor de admissão

18. Cabo do acelerador do carne da válvula de ace-
leração

19. Mangueiras do sistema de aquecimento

20. Cabo do veloCÍmetro

21. ümector elétrico do alternador

22. Terininais elétricos do motor de partida

23. Conector elétrico do compressor do arcondicio-
nado

24. Parafusos de fixação do tubo de escapamento
dianteiro ao coletor de escapamento

1
!
f! 25. Parafusos do tubo de escapamento dianteiro ao

conversor catalÍtico

~

COfiA).!ilJJ

Abril, 1995

Libere a pressãt> das linhas de alimentação de com-
bustível.

15. Linha de allmcl1taçãode combustível do tubo
distribu idor

13. Mangueira do tanque de expansão do sistema de
arrefecimento

14. Tanque de expansão do sistema de arrefecimen-
to

[[] Importante
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MOTOR (X 16 X E) 6A2-03

27. Parafusos da manga de eixo à torre 33. Porcas de fixação das semi-árvores com auxílio
da ferramenta J-81 0300

35. Presilha do liame de mudanças

COf.42.flfk.H 36. Liame de mudanças da transmissão

COfíAZ-{JIiJ

I
í
/

34. Conjunto da bomba de injeção secundária de ar

COti,4Z.{){J7

"

L

28. Junta esférica da manga de eixo

29. Parafusos do braço de controle da suspensão

30. Braços de controle da suspensão da carroçaria

31. Parafusos do tirante sujeítador

32. Tirante com o braço de controle e o estabil izador Irtn Importante
LiJ
Apóie o conjunto motor/transmissão adequadamen-
te e Jevante-ü ligeiramente.

Abril,1995
" ~ CORSA



6/1.2-04

37. Parafusos do suporte direito do motor

CUI>Al.11II

38. Parafusos do suporte esquerdo do motor

39. Parafusos do suporte traseiro do motor

[I] Importante

Baixe o motor, cuidadosamente, cerca de 10 em.

40. Conectorelétrico do compressor do arcondicio-
nado

41. Parafusos de fixação do compressor do ar con-
dicionado ao suporte

42. Compressor do ar condicionado do motor (Man-
tenha-o suspenso com um gancho de arame.)

43. Parafuso de fixação da bomba da direção h idráu-
lica

44. Bombada direçãohidráulica. (Mantenha-a sus-
pensa através de um gancho preso à travessa
dianteira.)

Ao/OTOR (X 16XB)

45. Conjunto motor/transmissão, baixando-o para
fora do compartimento do motor

COMZ~!lIZ

~ Limpe

Todas os resíduos de compostos químicos da') roscas
dos parafusos de fixação dos componentes da sus-
pensão.

Instalação

t8j Instale ou conecte

I. Conjunto motor/transmissão no compartimento
do motor, levantando-o

2. Bomba da direção hidráulica no suporte

~'"<I:••• -

Abril, 1995 e::;:, CORSA
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MOTOR (X 16 X E) 6AZ-05

3. Parafusos de fixação da bomba da direção hi-I 9. Parafusos do suporte direito do motor
dráuJica ao suporte

,~(.~;.

L.__ .. J C06Al~(}J4

gx] Aperte

Parafuso com: 20' N.m (15 lbf.pé)

4. Compressor do ar condicionado ao suporte

5. Parafusos de fixação do compressor do ar con-
dicionado ao suporte

gx] Aperte

Parafusos com: 3) N.m (26Jbf.pé)

6. Conectar elétrico do compressordo ar condicio-
nado

7. Parafusos do suporte traseiro do motor

8. Parafusos do suporte esquerdo do lllOtor

&II Apêrte

Parafusós dos suportes do motor com:
60'N.m (44Ibf.pé)

[] Importanté. .

Use trava química nos parafusos de fixação dos
suportes do motor.

10. Liame de mudanças transmissão

11. Presilha do liame de muganças

12. Semi-árvore no curso da roda dianteira,llsandó
uma porca castelo nova e arruela deixando-a
solta

Abril, 1995 .J:8:;1
CORSA.



6A2-06 MOTOR (X 16 X E)

13. Tirante sujeit~dor e estabilizador

14. Parafuso de fixação do braço de controle ao
monobloco

g{1 Aperte

Porca com: 30 N.m (221bf.pé)

16,. Parafusos dc fixação do tirante sujeitador à tra~
vessa (use parafusos novos)

gxl Aperte

Parafuso Com: 50N.m (37 Ibf.pé) + 90. à 105"

17. Sem i~árvore ao cubo da roda diantejra

í"""~) Efetue

• Aplique à porcaccastelo dá semi-árvore, um pré-
torque de 100 N.ni (74 lbf.pé)e solte a porca-
castelo novamente.

~ Aperte

Parafusos com: 60 N.m(44Ibf.pé)

•• Em seguida apHqueáporca um torquede 20 N.m
(l51bf,pé) + 90 •.

rVl Importante
L.~-!

[lI .Aperte

~!JInspecione
•. O nível definido da transmissão e complete-o se
necessário.

CORSA

18. Rodas dianteiras

19. Porcas das rodas dianteiras

As porcas das rodas dianteiras em seqüênCia cruzada
com: 110 N.m (81Ibf.pé)

Se não houver coincidência do rebaixo da porca
castelo com o furo do eixo, solte a porca até que
coincida e instale o contra-pino,

C06,:t2.iH6. i

I
~Abríl,1995

15. Junta esférica à rnangade c.ixo
(use porca nova)

L _
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MOTOR (X 16 XE) 6A2-07

23. Conectares elétricos ao motor de partida e alter-
nador

24. Terminais elétricos ao motor dc partida

25. Cabo do velocímetro à transmissão

26, .Manguciras do sistema de aquecimento

27. Cabo do acelerador ao carne da válvula de ace-
leração, ajuste se necessário

28. Terminal massa ao coletor de admissão

29. Linha de retorno de combustível ao regulador de
pressão

• A inspeção deve ser feita através do furo na parte
traseira esquerda da carcaça do diferencial, olhan-
do-se em direção à dianteira do veículo.

20. Tubo de escapamento dianteiro com anel cônico
novo

21. Parafusos do tU,b,ode escapamento dianteiro ao 130. Linha de alimentação de combustível ao tubo
conversor catahtIco di'stribuidor

Ligue o liame de mudanças aos liames da transmis-
são e ajuste-o conforme indicado em ((LL4MES DE
MUDANÇ-fiS DA TRANSMISSÃO-Ajustagem".

~ Ajust.e

22. Parafusos do f1ange do tubo de escapamento
dianteiro ao coletor de escapamento

/'~1~.

••••..<_+

gx] Aperte

Parafusos com: 18 N.m (131bf.pé)

L
&l] Aperte

Parafusos com: 25 N.m (18 lbf.pé)

CO{iA'}.r}17

COMHJ!8

31. Tanque de expansão ao sistema de arrefecimentQ

32, Mangueira do tanque de expansão ao sistema de
arrefecimento

33. Chicote dos injetores de combustível aos seus
conectares e presilhas

34. Tubos de vácuo ao motor

35. Conectores elétricos ao motor e à transmissão

Abril,1995 ~ COR~



6A2-08

36. Tampa superior do motor

37. Parafusos da tampa superior do motor

~ Aperte

Parafusos com; 8 N.m (6Ibf.pé)

38. Mangueira do radiador ao tanque de expansão

39. Mangueira superior ao radiador

40. Mangueira inferior ao radiador

41. Mangueira de vácuo ~tOservo freio

42. Correia multi "V", veja "CORREIA MULTI
"V"-Illstalação"

43. Mangueira ao filtro de ar

44. Conectar do sensor de temperatura do ar de
admissão

45. Cabo negativo à bateria

D Efetue

•• Complete o sistema de arrefecimento através do
tanque de expansão e faça a sangria do sistema.
ConsuJte "SISTEMA DE ARREFECIMENTO",
na seçüo6B.

MOTOR (XI6XE)

•• Funcione o motor à temperatura normal de funcio-
namento e desligue-o em seguida.

IL"i Inspecione
•• Nível do líquido de arrefeci menta e complete-o se
necessário .

•• Quanto a mangueiras ou conexões soltas, vaza-
mento e corrija-os se presentes.

COLETOR DE ADMISSÃO

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Tampa de enchimento de óleo do motor

2. Parafuso de fix.ação da tampa superior do motor
(1)

COIÍ.'\l.'.(/jy

3. Tampa superior do motor

4. Braçadeira dó tubo de ar da válvula de acelera-
ção

)

.;

Abril, 1995 .c:::::=r CORSA
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MOTOR (X 16X E)
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6A2-09

5. Conectar elétrico do chicote dos injetores

COM2-li2l!/

6. Tubo de alimentação dos injetores

C06A.14tt

7. Tubo de retorno de combustível da válvula re-
guladora de pressão

8. Tubo de vácuo da válvula reguladora de pressão

9. Tubo de vácuo do servo de freio do coletor

10. Conectar elétrico do regulador de marcha lenta

11. Conectar elétrico do potenciômetro sensor da
borboleta de aceleração

12. Cabo do acelerador do came da borboleta de
aceleração (l)

13. Porcas de fixação da parte superi.or do coletor de
admissão

14. Parte superior do coletor de admissão

1

~~.E06AZ'(J~J

15. Junta da parte superior do coletor de admissão

\..
Abril} 1995 ~ CORSA'
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6A2-10 i140TOR (X 16X E)

rOM}.filJ

--I-"'~-,-

16. Porcas de fixação da parte inferior do coletor de I 17. Parafusos de fixação da tampa superior do motor
admissão

17. Parte inferior do coletor de admissão e sistema
de injeção

18. Junta da parte inferior do coletor de admissão

~ Instale ou conecte

1. Junta da parte inferior do coletor de admissão

2. Parte inferior do coletor de a~missão ao cabeçote

3. Porcas de fixação da parte inferior do coletor de
admissão

Instalação

~ Aperte

Porcas com: 22N.m (18 lbf.pé)

18. Tampade enchimento de óleo do motor

COLETOR DE ESCAPAMENTO
4. Junta da parte superior do coletor de admissão

5. Porcas da parte superior do coletor de admissão

6. Cabo do acelerador aocame da borboleta de
aceleração

7. Conectar elétrico aopotenciômetro sensor da
borboleta de aceleração

8. Conectar elétrico ao regulador de marcha lenta

9. Tubo de vácuo do servo freio ao coletor

10. Tubo de vácuo à válvula reguladora de pressão

11. Tubo de retorno de combustível à válvula regu-
ladora de pressão

12. Tubo de alimentação dos injetores

13. Conectar elétrico do chicote dos injetores

14. Mangueira de arà válvula de aceleração

15. Braçadeira da manglJ,eira de, ar

16. Tampa superior do motor

Remoção

[f~ Remova ou desconecte

I,. Defletor e ventilador do radiador. Veja "D1£-
FLETOR E VJ£NTILADOR DO RADIADOR-
Remoção", seço 6B

2. Braçadeira da mangueira da válvula unidirccio-
nal ede corte

3, Mangueira da válvula unidirecional e de corte

Abril,1995 ~ CORSA
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MOTOR (XI6XE)

4. Mangueira de vácuo da válvula unidírecional e
de corte

-~ ....~-_...__ .-----------
-----~. r~.~) _~------:...------------- -_._;---

CO!iA2-QU

5. Parafuso do suporte do tubo injetor de ar da
válvula de corte

6. Parafusos de fixação do defletor de calor do
coletor de escapamento

7. Defletor de calor do coletor de escapamento

8. Parafusos de fixação do tubo da vtíJvula de corte
do coletor de escapamento

9_ Tubo de ar e válvula de corte do coletor de
escapamento

10. Conector do sensor de oxigênio do suporte dian-
teiro da trànmissão

6A2-11

C06liz.ms

12. Porcas de fixação do coletor de escapamento

13. Coletor de escapamento do cabeçote

14. Junta do coletor de escapamento (Descarte a
junta.)

'", Abrif,1995 £8::7
. CORSA.
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6A2-12 MOTOR (X 16 X E)

Instalação

r+ ., Instale ou conecte

~ Limpe

9. Defletor de calor ao coletor de escapamento

10. Parafusos do defletor de calor ao coletor de
escapamento

&Xl Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6 Ihf.pé)

Do coletor de escapamento e do cabeçote, os vestí-
gios dajuntaremovida.

1. Junta novano c:oletor de escapamento

2. Coletor de escapamento

3. Porcas do coletor de escapamento

11. Parafuso do suporte do tubo da válvula de corte

gxi Aperte

Parafuso com: 8 N.m (6 lbf.pé)

12. Mangueira de vácuo da válvula unidirecional e
de corte

~"

.~~f "-;-'''f'

13. Mangueira de ar da válvula unidírecional e de
corte

14. Braçadeira da mangueira de ar da válvula unidi-
recional e de corte

15. Defletore ventilador do radiador. Veja UDE~
FLETOR E VENTILADOR DO RADIADOR-
lnstalaçãon, seção 6B

COtiA1.011--~.----..-.'--6. Conectar do scnsorde oxigênio ao suporte dian-
teiro da transmissão

7. Tubo de injeção de ar e válvula de corte ao
coletor de escapamanto

8. Parafusos de fixação do tubo da válvula de corte
ao coletor de escapamento

~ Aperte

Parafusos com: 20 N.m (151bf.pé)

4. Tubo dianteiro de escapamento do flange do
coletor de escapamento

5. Parafusos de fixação do tubo de escapamento ao
f1ange do colet()r

&Xl Aperte

Parafusos coin: 25 N.m (l81bf.pé)

~-I Aperte

Porcas com: 22 N.IU(16Ibf.pé)

-:-:--~:~:~::~~~~~'<i&v:~n~~~-::,:-' -,~_,__*"," -"!::'~i:~~_~~';«'-~"'_. "'_ .•.,-_,~_,."w....,...,,-_,.."" .••N_A.Y',,','~N' ..w_,,_ •...
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}IIOTOR, (X 16X E)

CORREIA MULTI "V"

Remoção

B Remova ou desconecte

[rI Importante

Antes de remover a correia multi "V", faça uma
marca indicando o sentido de giro .

C06A2.Q2.1

6A2-0J3

3. Conjunto do filtro de ar

m Importante
LLJ

• Coloque o dispositivo de sustentação do motor e
levante-Q levemente.

• Faça uma ferramenta como mostrado na ilustra-
ção: 1= 30 mm, 2 =r 30 mm, 3 =r 35 mm, 4 = 150
!lIm.

In ::a

~ .. t 4I . I

3

C0liA2-r/.W

"/~

""-,.'

1. Tubo de entrada de ar do filtro (2)
2. Mangueira de entrada de ar (J)

Abril,1995

• Gire o rolete tensor no sentido horário até que os
furos do tensOr e de seu suporte se alinhem. Tra-
ve-o nesta posição com a ferramenta prepaiada.

CO(íA2¥lJ3J

~ CO~A

1

."1-:
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6A2-014 MOTOR (X 16X E)

\
! 4. Coxim dianteiro do motor 6. Suporte do compressor e da bomba da direção

hidráulica

__ o"

1. Correia, destravando o rolete tensor

2. Suporte do compressor e da bomba da direção
hidráulica

7. Correia

Parafusos com: 60 N.m (44 Ibf.pé)

Instalação

~ Aperte

a Instale ou conecte

[[J Importante
CV6A2.OjJ I

5. Suporte dos tirantes sujeitadores
L

[[] Importante Levante um pouco o motor.

Abaixe o motor aprox.imadamente 5 em.

,~

Al:)ril,1995 ~ CORSA
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MOTOR (X16X E)
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6A2-015

3. Suporte dos tirantes sujeitadores, com novos
parafusos

COtíAJ-I)J5 r
.._---"

6. Mangueira de entrada de ar

7. Tubo de entrada de ar do filtro

CORREIA DENTADA

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Correia multi "V" como descrito em "COR:..
REIAMULTI "V"-Remoção

2. Tampá superior da correia dentada

3. Sensorde fase

4. Polia da árvore de manivelas

CORSA

~ Aperte

Parafusos com: 50 N.m (37 Ibf.pé) + 90° a lOS"

4. Coxim dianteiro do motor

~ Aperte

Parafusos com: 60 N.m (44lbf.pé)

fO Importante

Remova o dispositivo de sustentação do motor.

5. Conjunto do filtro de ar

Abril, 1995

--_ ..... -----'----------
5. Tampa inferior da correia dentada
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6A2-f1l6 MOTOR (X 16X E)

[IJ Importante _ Observe também se a bomba de água está em sua
posição (5)

Alivie a tensão da correia dentada soltando o tensor.

m Importante

-Utilize uma chave de boca para manter as polias
dentadas na posição de sincronismo.

1. Correia dentada

,#'

COt,Al-i.l.1y

2

34

5----/

• Ajuste a posição do rolete tensor girando-o no
sentido antíhorário até obter a tensãom{lXima da
correia. Observe que nesta posição o ponteiro do
tensor estará para a direita.

6. Correia dentada

[] Importante

Instalação

B Instale ou conecte

- Coloque o motor em sincronismo como mostrado
na ilustração, ou seja, as marcas existentes nas
polias dentadas da árvore de comando (1) devem,
estar alinhadas entre si,

- A polia dentada da árvore de manivelas deve ter a
sua marca alinhada com a marca da tampa traseira
da correia dentada (3).

Abril, 1995 ~ CORSA
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-.--- MOTOR (X ,16X E)

• Apelte o tensor nesta posição.

• Gire a árvore de manivelas, manualmente, duas
voltas, no sentido de giro do motor e verifique se
as marcas coincidem novamente.

6A2-017-

111 Importante

Ao ajustar o rolete tensor, a parte longa da correia
dentada deve estar esticada (seta), caso contrário o
ajuste correto não será possível.

\

I

t
'-~

I

: ,

J"."I\~
" .1
'''',

'.;,~, .,

novo

4. Sensor de fase

5. Tampa superior da árvore de manivelas

6. Correia multi "V" conforme descrito em "COR-
REIA MULTI HV"-lnstalação"

~ Aperte

Parafuso coro: 55 N.lll (70 lbf.pé) + 30. + 15"

~ Aperte

Rolete tensor com: 20 N ,m (15 lbf.pé) ,
I.

2. Tampa inferior da correia dentada • . -~~

3. Polia da árvore de manivelas, com parafuso .,;

c06.'.2.<I41 J

A tensão do rolete tensor, girando-o no sentido
horári,o, alinhando () ponteiro com a marca "V".

&X:l Aperte

1.....••....~

t~--

--J

1': - . ~, •

Abrif,1995
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f 6A2-018
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MOTOR (X 16XE)
, "'-

• o

CABEÇOTE 4. Polia da árvore de manivelas

-- ~~

--.--
_ ..•

~~

C06U.45

COIiAN<16

2

5. Tampas superior e inferior da correia dentada

Remoção

[Y] Importante

}.,;Correia multi "V" conforme descrito em "COR-
REIA MULTI uV"-Remoção"

, Somente remova o cabeçote com o motor frio.

B Remova ou desconecte

,--"'1. Terminal negativo da bate ira

t 'Tubo de entrada de ar (2) e filtro de ar (l)

f

Lr~
.,
t

t
,.

6. Correia dentada conforme descrito em "COR-
REIA DENT.4DA-Remoçtío"

7. Tampa de bocal de abastecimento de óleo

Abril, 19!;J5
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lvIOTOR (X 16X E) 6A2-019

8. Tampasuperior do motor [I] Importante

12. Tubo respíro(l) e mangueira de vácuo, do servo
freio (2)

Alivie a pressão da linha e colete o combustível com
um recipiente adequado.

'i;

l-
I

.1

.i
-y ~

CORSA

13. Válvula de ventilação do tanque, de seu suporte

14. Parte superior do coletor de admissão e junta

15. Tubo de admissão de ar de seu suporte e da
válvula borboleta de aceleração

C06At.{;.J7

-----_.~----
__ o ==c

---------_:::::::=

~~,

9. Mangueiras de água superior e inferior

10. Tanque de expansão

Colete o líquido de arrefecimento com um recipiente
adequadp.

Abril, 1995

[TI Importante

~-!
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6A2-020 fl.10TOR (X 16XE)

\

.'"",,

21. Mangueira da válvula de corte (2) e tubo de
vácuo (I)

19. Conecto r do chícote do motor e seu suporte

16. Chicote elétrico e motor de partida I 20. Cabo do acelerador

17. Corpo da válvula borboleta de aceleração

] 8. Chicote do sensor de fase (1) de seu suporte,
chicote do senso! de rotação (2) liberando a sua
trava e o tubo de vácuo do regulador de pressão
de combustível

,
}.,

:t.,,-

-,

I'

\
t,

I
j

f,

I
!
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MOTOR (X 16X E) 6A2-021

22. Suporte da bomba de ar juntamente com o filtro I26. Sensor de fase

~"~

23. Alternador de seu suporte, inclinando-o 27. Polia dentada da árvore de comando de válvulas
com auxílio de uma chave

C06AZ.(J5'6

C06.42-055

24. Cabos de velas

- 25. Tampa de válvulas

Abril, 1995 ~ CORSA
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6A2-022 :'

28. Roletes guias (setas)

CCJf;A2¥oS7

29. Parafusos de fixação (seta) da tampa traseira da
correia dentada

COM2.oSS

30. Coletor do chicote do sensor de oxigênio, próxi-
mo à transmissão

MOTOR (X 16X E)

31. Tubo de escapamento do coletor e do flange
(setas)

32. Parafusos do eabeçote

[I] Importante

• Solte os parafusos na seqüência indicada na ilus-
tração. isto é, das extremidades para o centro e em
espiral.

• Solte todos os parafusos 1/4 de volta, logo após
1/2 volta e em seguida solte-os completamente.

. ._ COIi.42.i!ófij

..

Abril,1995
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11101'OR (X 16X E)

33. Cabeçote e junta

~ Limpe

Face do bloco e do cabeçote removendo todo resíduo
de junta.

Instalação

Instale ou conecte

1. Novajuntacom a marca "top" voltadapara cima
e para a parte dianteira do motor

,~'~,~--.-,~A"'_:"';:"'.;,,'.""

6A2-023

C06itZ./J(iJ:

Aperte os parafusos na seqüência indicada na ilus-
tração, isto, é. iniciando do centro e em espiral até
as extremidades e em quatro estágios.

"'%."'" é

l
2. Cabeçote

3. Parafusos novos no cabeçote e encosfe-os

Rdl Aperte

Parafusos com:
25 N.m (18 lbf.pé) + 90. + 90° + 90° + 45"

rr-J Importante

CO{f.U'U5Jj

4. Tampa traseira da correia dentada

5. Roletes guias

~ Aperte

Parafusos com: 25 N.m (l81bf.pé)

6. Polias dentadas nas árvores de comando de vál-
vulas com o auxílio de uma chave

CÓ6A:NJ6.J

Abril,1995 .c8=7 CORSA
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6A2-024 .MOTOR (X 16 X'E)

~ Aperte

Parafusos com: 65 N.m (48 lbf.pé)

8. Tampa de válvulas, apertando os parafusos em
espiral, do centro para as extremidades

, :~

.._~,.

9. Sensor de fase

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6Ibf.pé)

"

7. Novas juntas e novos anéis de vedação na tampa
de válvulas

[[] Importante

,F~
l'('

~

• Aplique um pouco de vaselina nos anéis de veda-
ção da tampa de válvulas para evitar que eles
saiam, de suas posições durante a instalação.

• Antes de instalar a tampa de válvulas, aplique
composto vedador nas áreas indicadas na ilustra-
ção.

L T ~~,
------_ ..---J

Abríl,1995

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6Ibf.pê)

1O. Cabos de velas

11. Tubo respiro

CORSA
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MOTOR (X16X E) 6A2-025

12. Tubo de admissão ele ar e suporte do chicote

~ Aperte
~

Parafusos com: 8 N.m (6 lbf.pé)

13. Coletor do chicote do motor

14. Alternador em sua posição

IDJ Aperte

Parafusos com: 20 N.m (l5Ibf.pé)

gxj Aperte

• Junção com o coletor: 25 N.m (l8Ibf.pé)

• Junção com o fIange: ]8 N.m (13 lbf.pé)

16. Tubos de vácuo no coletor

17. Chicote do sensor de fase em seu suporte (1),
conector do sensor de rotação em seu suporte (2)
e mangueira de vácuo (3)

~

~~

«)
C06.4Z.()tí9

18. Parte superior do coletor de admissão com nova
junta

~

~-...-.

15. Tubo de escapamento

Abril, 1995

C06Al-(Jó."t

gx] Aperte

Parafusos com: 8 N.m (61bf.pé)

19. Mangueira do coletor de admissão ao corpo da
válvula de aceleração, mangueira do sensor de
pressão absoluta e da válvula de ventilação do
tanque

20. Válvula de ventilação do tanque em sua posição

21. Válvula de aceleração com nova junta

CORSA j

~
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6A2-026

&1] Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6 1bf. pé)

22. Motor de partida e chicote

[!] Aperte
Parafusos com: 25 N.m (l8Ibf.pé)

23. Mangueira de vácuo do servo freio

24. Mangueira de vácuo do regulador de pressão de
combustível

25. Linhas de coinbustÍvel

26. Cabo do acelerador

27. Tanque de expansão

28. Mangueiras de água

29. Correia dentada, conforme descrito em "COR-
REIA DENTADA.-Instalação"

. 30. Tampas superior e inferior da correia dentada

~ Aperte

Parafusos com: 4 N.m (3Ibf.pé)

31. Correia multi "V", conforme descrito em "COR-
RETA MULl'l "V"-lnstalação"

32 ..Polia da árvore de manivelas, com parafuso

~ Aperte

Parafusos com: 95N.m (70 lbf.pé) + 30' + IS°

33. Conjunto do filtro de ar

34. Tubo de entrada de ar

1~10TOR(X 16XE)

35, Bomba, filtro e mangueiras do sistema de inje-
ção secundária de ar

36. Tampa superior do motor

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (61bf.pé)

37. Terminal negativo da bateria

lI] Importante
Complete o sistema de arrefecimento com líquido de
arrefecimento.

CABEÇOTE

Desmontagem

rn Desmonte

I. Suporte do tubo da válvula de corte

2. Defletor de calor

~~~~
......".....;;

'-:".",;,

._ .•."'"
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C06AZ.071

'---

MOTOR (X16XE)

3. Válvula de colte

I

4. Coletor de escapamento

5. Tubo distribuidor de combustível

6. Coletor de admissão

C06A2.lJJ]

6A2-27

7. Carcaça da válvula termostática

8. MóduloDIS e seu suporte

9. Velas

10. Polias dentadas das árvores de comando de vál~
vulas com o auxílio de uma chave

11. Capas dos mancais das árvores de comando

,
(

Abril,1995 ~ CORSA
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6A2-28

(IJ Importante

• Solte os parafusos das capas dos mancais 1,3 e 5
(ladode admissão) ou 6, 8 e lO (lado de escapa-
mento) meia volta, após uma volta e em seguida
solte-os completamente.

• Logo após, solte os parafusos das capas dos man-
cais 2 e 4 (lado de admissão) ou 7 e 9 (lado de
escapamento) alternadamente c cruzado c remo-
va-os.

12. Árvores de comando de seus alojamentos

[!] Importante

Apóie bem as árvores de comando para evitar que se
empenem.

'13. Compensadores hidráulicos
f":

. [[] Importante

• Identifique todos os compensadores para que se-
jam montados posteriormente nas mesmas posiçõ-
es.

• Deixe-os na posição invertida para evitar que o
óleo seja drenado.

MOTOR (XI6XE)

14. Válvulas com o auxílio da ferramenta M-2060 1-
A e do adaptador L-9306168

C06Al.1J76

[[J Importante

Marque as válvulas para que sejam montadas poste-
rioffilente nas mesmas posições.

C04A.'!Ai77 !
...J

15. Vedadorcs das hastes das válvulas

.~.~"-

Abril, 1995
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iltlOTOR (X 16X E) 6A2-29

~ Limpe

[l!J Inspecione

I
1
i
!
I
i

3. Compensadores hidráulicos! lubrificando-os
com óleo de moto!'

Aplique composto vedador nas áreas indicadas na
figura.

[! I Importante
--,--=-:J.

• I

-J I
I I
I I

: I
I I
I I
I I
I I

I

1
I
I
I

--- - --I I
\ L.. _

I t
I t
I J
I I
I L

I
I
I

Todas as peças com solvente e seque-as com ar
comprimido.

Todos os componentes quanto a desgaste, erosão e
substitua os que apresentarem defeitos.

C06A.l.078

Montagem

~:+lMonte

1. Novos vedadores nas hastes das válvulas

2. Válvulas com o auxílio da ferramenta
M-720601-A e do adaptador L-9306168

COth\}..lUíU

4. Árvores de comando de válvulas

5. Capas dos mancais das árvores de comando

"" Abril, 1995 ~ CORSA



6A2-30 l~OTOR (X 16X E)

• Dê o lorgue final nas capas em espiral como
ilustrado.

• Logo após, aperte as capas 1, 3 e 5 (lado de
admissão) ou 6, 8 e 10 (lado do escapamento) em
vários estágios.

C06.12.iIS2

5

10

4

98

2

7

1

6

• Coloque as capas em posições corretas.

Observe que as capas dos mancais das árvores de
comando são marcadas. A pmte dianteira do cahe-
çote também émarcada (1 e 6).

[[l Importante

t

f

6. Parafusos das capas

gx] Aperte
Parafusos com: 8 N.m (6 lbf.pé)

lI] Importante

• Aperte, primeiramente, as capas 2 e 4 (lado de
admissão) ou 7e 9 (lado de escapamento) alterna-
damente e cruzado e em vários estágios.

C06A2-f),ij?

7. Novos vedadores nas árvores de comando
~, .~

8. Polias dentadas nas árvores de comando

Abril, 1995 ~ CORSA
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MOTOR (X 16X E) 6A2-31

~ Aperte.

Parafuso com: 65 N.m (48Ibf.pé)

9. Coletor de escapamento, com nova junta

rJ] Aperte

Porcas com: 22 N.rn (161bf.pé)

15. Injetores no tubo distribuidor

[Y] Importante

• Lubrifique os anéis de vedação dos injetores com
vaselina.

• Os injetores devem ser montados corretamente e
alinhados em seus respectivos eixos verticais.

.",-.--

>;. •••••• J'

10. Carcaça da válvula termostática, com novajunta

~ Aperte

Parafusos com: 20 N.m (15 lbf.pê)

1t. Parte inferior do coletor de admissão com nova
junta

&IJ Aperte

Porcas com: 20 N.m (15 .lbf.pé)

•

12. Válvula de corte no coletor de escapamento,
com nova junta

COIiA!.08J

16. Tubo distribuidor

• Parafusos M6 com: 8 N.m (6 Ibf.pê)

• Parafusos MS com: 20 N.m (15Ibf.pé)

13. Det1etor de calor no coletor dc escapamento

\

&11 Aperte

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6 Ibf.pé)

14. Suporte do tubo da válvula de corte

gx] Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6 lbf.pé)

Abril,1995

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6 lbf.pé)

17. Suporte do móduloDIS

~

~j
GORSA



6A2-32

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6 lbf.pé)

18. Velas

VÁLVULAS, MOLA E VEDADOR

Remoção

a Remova ou desconecte

1. Cabeçote, conforme as instmções indicadas sob
((CABEÇOTE-Remoção"

2. Travas das válvulas com o auxílio da ferramenta
M-7200601-A edo adaptador L-9306168

3. Prato da mola

4. Vedador

5. Válvula

[[] Importante

Deixe a alavanca na posição comprimida (90" em
relação à ferramenta) e gire a outra extremidade

C04<HhU

MOTOR (X16XE)

~ Limpe

As câmaras de combustão com uma escova especial
adaptada a uma furadeira.

IL!J Inspecione

• O cabeçote quanto a rachaduras nas passagens de
escapamento e câmaras de combustão

• Vál vulas quanto a queima das cabeças, rachaduras
das faces e danos nas haste

• Folga da haste no guia, do seguinte modo:

- Meça o diâmetro da haste nas partes superior,
cenlral e inferior.

--'--Com o medidor telescópico no guia da válvula,
meça na parte superior, no centro e na parte
inferior. A diferença das medidas do guia e da
haste representa a folga.

1] Importante

• Se a folga estiver fora de medidaespecifícada, que
é 0,015-0,042 mm (admissão) e 0,030-0,060 mm
(escapamento), alargue a guia para a instalação de
vál vula com sobremedidas, utilizando a ferramen-
ta J-8606019/21

'"'""'"

.,'

,...-'"
'...•

Abril,1995 ~ CORSA
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MOTOR (X 16XE) 6A2-33

#~

Instalação

1. Válvula

2. Vedador

3. Mola

4. Prato da mola

5. Travas da válvula com auxílio da ferramenta
M-720601 e do adaptadorV-8606027

6. Cabeçote, conforme as instruções indicadas sob
ttCABEÇOTE-Instalação"

~ ~ Instale ou conecte

- Assento das válvulas quanto a; ,- Retifique-as até obter o ângulo de 92° 1: 15'.
-Concentricidadecntre as leituras máxima e mÍ-

nima, que deve ser 0,05 mm (0,002") l
~ Largura que dev~ ser 1 ,3-1,4 mrn (admissão A) /I I

a 1,7-1,8 mm (escapamento B).

Se necessário, use a fresa de 45' 1: 30'

[~JImportante

[L!J Inspecione

• Válvulas quanto a corrosão. As válvula corroídas,
desde que não apresentem desgaste excessivo,
podem ser refaceadas com equipamento especial,
do seguinte modo;

ÊMBOLO-BIELA I

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Cabeçote, conforme as instmções indicadas sob
"CABEÇOTE-Remoção"

Abri" 1995
~
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6A2-34
MOTOR (X 16 X E)

[Yl Importante 9. Biela do êmbolo

:I

illlVlJ !

• Os êmbolos existem na medida-padrão e na sobre-
medida 0,50 mm (0,020").

• Observe que a biela sofreu um processo de fabri-
cação especial. Veja a face da capa e da biela. Esta
face tem um perfil irregular para assegurar um
perfeito assentamento entre as peças. Portanto não
misture de forma alguma as capas e as bielas.
Assim que remover um conjunto biela/êmbolo
coloque a sua respectiva capa no lugar.

Folga entre o êmbolo e cilindro, que deve ser de
0,0lQ-:-0,030 mm.

[J Importante

COli.-\i.r.;.w

2. Bujão do cárter; escoe o óleo

3. Cárter

4. Junta

5. Placaabafadora
6. Capa e os casquilhosda biela
7. Conjunto êmbolo~bíela, com auxílio da ferra-

menta S-9406189

---_._------r--'"
\

8. Pino do êmbolo, colocando o êmbolo no suporte
J-8606014 e usando sacador S-9406241

Com um rebarbador,remova as rebarbas e/ou depó-l mJ Meça
sitos da parte superior dos cilindros.

Instalação

2. Pino do êmbolo; para tanto, proceda da seguinte
maneira:

CORSA

i I8 Instale ou conecte

L .Biela no êmbolo

1J-8606014 COMJ.ri9!i I
.•_--~

Abril,1995
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MOTOR (XI6XE) 6A2-35

- Aqueça a bielade 280.C a 320. C, na região do
furo do pino do êmbolo. O aquecimento deverá
ser feito de preferência em banho de óleo.

- Esfrie () pino em gelo seco.
- Prenda a biela aquecída na morsa. I r"
- Mantendo o êmbolo encostado na face da biela, .

do lado em que vai ser montado o pino, insira
este em seu alojamento com auxílio da ferra-
menta 5-9406241, A saliência existente na bie-
la e na capa (2) devem ser montados na posiçi1o
inversa à seta (1) localizada na cabeça do êm-
bolo.

[[] Importante

CO((AUm

C06.'1'1 ..()9-1

CORSA

3. Conjunto êmbolo-bielano bloco, com auxílio da
ferramenta S,..9406187, posicionando a seta do
êmbolo voltada para a frente do motor

• Lubrifique anéis e cilindros

• Simultaneamente, guie o mancai da biela com a
ferramenta S-9406189

• Coloque o casquilbo superior da biela, lubrifícado
apenas na face voltada para o moente, e puxe a
biela até que encoste no moente.

~

COM?-~)Q?

r.:O(i,42'.tl9).~

1

2

- Force o pino para dentro de seu alojamento até
que a ferramenta S-9406241 faça batente no
êmbolo. Utilize o cabo de força M-840911 para
facilitar a operação.

Abril,1995
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6A2-36

4. Capa da biela, com casquilho inferior lubrifica-
do apenas na face voltada para o moente

5. Novos parafusos da, capas das bielas, sem aper-
tá-los completamente

[D Importante

Gire a árvore de manivelas algumas voltas, para que
as bielas fiquem alinhadas perfeitamente.

&IJ A[lerte

Parafusos das capas das bielas com:
25 N.m (l8,Slbf.pé) +30"

6. Placa abafadora e junta do cárter

[TI ImpQrtante

A borda da placa abafadora deve ficar encaixada nos
lábios da junta do cárter.

7. Cárter

~ Aperte

Parafüsoscom: 8 N.m (6Ibf.pé)

8. Bujão do cárter

9. Cabeçote, conforme as instruções indicadas sob
((CABEÇOTE-Instalação"

[Y] Importante

Abasteça o motor com óleo lubrificante para motor,
de viscosidade SAE 15 W40 ou SAE 20 W 40 ou
SAE 20 W 50 para serviços de classificação AP! -SF
ou SG.

Abril, 1995

MOTOR eX 16XE)

ANÉIS

Substituição

B Remova ou desconecte

1. Conjunto êmbolo-biela, conforme as instruções
indicadas sob ((ÊMBOLO-BIELA-Remoção"

2. Anéis dos êmbolos

~ Limpe

o verniz dos êmbolos: limpe os canaletes com um
raspador apropriado, desobstrua os sulcos e furos de
óleo.

!I!J Inspecione

• Os êmbolo quanto a quebras nas paredes, canalc-
tes, anéis ou suportes.

• Ondulações no encaixe dos anéis.

• Deformações, danos ou áreas corroídas na cabeça
do êmbolo.

~ Meça

• A folga entre pontas do anel escolhido de acordo
com as medidas do êmbolo; para tanto, coloque o
anel no cilindro e empurre-o com um êmbolo para
que fique em esquadro coma parede do cilindro.
A folga deve ser de:

-Anel de compressão: 0,25-0,45 mm

CORSA
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CORSA

'(:06.1,..0;.16~~~--

1. Polias dentadas das árvores de comando confor-
me as instruções indicadas sob "POLIA DEN-
TADA DA ÁRVORE DECOMANDO,.....Remo*
ção"

2. Polia dentada da árvore de manivelas

3. Parafusos de fixação da cobertura posterior

4, Cobertura posterior

5.. Bujão docárter; escoe o óleo

6. Interruptor da.pressão de óleo

7. Tubo de escapamento

8. Cálter

- Anel de compressão inferior: 0,030-0,062 mm

l.Conjunto êmbolo~bielano bloto cortfOl'rneas
instruções indicadas sob "ÊMBOLO-BIElA-
Instalação"

Desrno:ntagem e nlontagenl

BOMBA DEÓlEO

E~ReIílovaou desconecte

-Anelra'>pador (óleo): 0,38-1,14 mm

~ .. ~'C(S
-- ~~~-~':V?'~~:=~::::.--:-~.~_ .. -~.: _-<,r-- ---C06Ü'N5
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• A folga cnÜ-eos anéis e os canaletes,que deveset:

- Anel de compressão superior: 01060-0,092
mm.

mJ Meça

Prl0TOR (X 16XE)

~.~ Instale ou conecte

L Anéis no êmbolo, obedecendo à seqüência da
colocação das aberturas, distanciadas a ]80. um
anel em relação ao seguinte. Os anéis.deconfroIe
de óleo devem estar de25 a 50mmàdircüa eà
esquerda da abertura do ~spaçador

Instalação

.•..•• ,..-< ..

J~:' ."

..••. ,,.,.....~""
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6A2-38 MOTOR (X16 X E)

"-...••.

./

9. TulJo de $u.cção ~ Meça

-~."-'"

'-".. -.....•

1. Cobertura da bomba. passando um pouco de
composto vedador nas áreas de contato

2. Válvula de alívio

2. Tubo de sucção

A folga entre as engrenagens ea tampa, que deve ser
de 0,03 a 0,10 mm.

Instalação

~ Monte

&XI Aperte

Parafusos com: 6 N.m (4,5Ibf.pé)

8 Instale ou conecte

1. Bomba de óleo e seus parafusos

CCMA,J.09S

I. Cobertura da bomba

LO..Parafusos de fixação e bomba de óleo

ffi Desmo~te

! ~

I,
i

I
'(t
1

r'
I
i

I
t
f
~

I

2. Válvl.lla de alívio

~ Inspecione

As peças da bomba e da válvula quanto a desgaste.

Abril, 1995I
I'-.~, "-~ .~-=~
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MOTOR (X16XE) 6A2-39

3. Cártcr llJ Importante

8. Polia dentada da ,lrvore de manivelas

9. Polias dentadas da árvore de comando, confor-
me as instruções indicadas sob HPOLIA DEN-
TADA. DA ÁRVORE DE COiUANDO-Instala-
ção"

;.'

I
I
I

I . Conjunto do motor, conforme as instruções in-
dicadas sob uCONJUNTO DO MOTOR E
TRANSMISSÃO-Remoção"

2. Conjuntos de êmbolos e bielas, conforme as
instruções indicadas sob "ÊMBOLO-Remo-
ção"

3. Árvore de manivelas

4. Bujões das galerias de água e óleo

Remoção do motor

BLOCO DO MOTOR

Abasteça o motor com óleo para motor de viscosi-
dade SAE 15 W 40 ou SAE 20 W 50 para serviços
de classificação API-SF ou SG.

llJ Importante

Fixe o conjunto do motor no suporte T-730650,
usando o adaptador J-8606012-A

[~~ Remova ou desconecte

C(),iA1.Jm

4. Tubo de escapamento

5, Interruptor da pressão de óleo

6. Bujão do cárter

7. Cobertura posterior da correía dentada

Abril, 1995 ..c:::::;:r CORSA



6A2-40

Limpe

BIo(;odt)inotor, cornpletamente.

IL-1 InspeclQne

Bloco do ii1otótquailtoâ râchadurase desgaste>.

Recondicionamento
dos cilindros
Seainsp~ção do bloco do motor revelar que s60s
cilindros~estã() ovaJj~ádos e que o bloco do motor
podeI:á';~:erllsaçI'o rio'vameilte, Os éilindros, poderão
serreCQnçlicíonados por bnmimento ou por retifica-
çãoe brUl1iJUerito.

Se qdesg<:isteO'Llconicidade for superiora 0,127 mm
(O,005") os cilindro$ devcrão ser retificados e bruni-
dos até que seJa possível a instalação do êmbolo com
sobremedidasó após completax,.seo recondíClona-
mento.

Brunimentodos, cilindros
NOTA:Alguns dos serviços que ~lpresent(;lrr!lliqs a
seguir nüo são necessariamente executados durante
o recondicionamento de um motor. ,4 execuçã(j de-
ljeflderâ das in:"peções a que serão submetidos ()s
motorá; a,i/es dorecOtidicionamento.

o acabamehto,ap6sa nitificaçãb dévéser-feito com
U!1l bruIiidot O brunim.eritoinicial deve ser feito
com pedras grossas e o .ucabamento çompedrasmais
Unas. '

MOTOR (X16XE)

N~odev.e ficar espelhado, mas com leves traços,
para 3\!xiliar a lubríficação~

-r
I

Irtstáleo bIunidürrlo oiIindro c encoste suas pedras
orl}áxitno possível,semqüeo brunidor fíquc impe'-
dido de sergira<1o manüalmente.

Ligue uma furadeira elétrica de 19 mm (3/4" ao
bnmidor, faça:-a gírare; ao meSmO tempo, acione
vagarosamente o brunidot 'pat~cinta e para baixo,
eintodoocomprimento do cilindro, até que gire Sem
dificuldade). .

DUl'ante o bnmimento, introduza .110 ciliudro um"l

bba quantidade de querosene, a fim de mantét;:1s
ped,r:;ls.í; OS cilindros limpose.lubríficados.

Expapda as pedras do brímidorerepita o brunimento
até obter () diâmetro desejado.

. NOTA: lnterrmilpa tleve,z:êin qUlilido o bruninienta
eintroduz.a o respectivo êmbolo ;10 cilindro, afim
de verificar a folgâ. Antes de il,it!'oduzir o êmbolo,
limpe' totalmente o cilindro.

Após osserviçQs no bloco, Iimpe~() comp1ctamente,

~.~.

AQríl,J 9fJ$. .c3:7 CORSA , ...•.••.•...<.,<;



ll,fOTOR (X 16 X E)

r.~ Instale ou conecte
'--

J. Bujões nas galerias de água ede óleo

2. Árvore de manivelas, conforme as instruções
indicadas sob ((ÁRVORE DE MA NIVELAS-
Instalação"

3. Conjuntos dos êmbolos-bielas, conforme as ins-
truções indicadas sob ({ÊMBOLO-Instalação'J

4. Conjunto do motor no velcnJo, conforme as
instruções indicadas sob "CONJUNTO DO
MOTOR E TRANSMISSÃO-Imtalação"

ÁRVORE DE MANIVELAS

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Conjunto motor c transmissão, conforme as ins-
truções indicadas sob "CONJUNTO MOTOR
E TRANSMISSÃD-RemoçãoH

2. Transmissão do motor. Coloque o motor no
suporte

6A2-41

~ Desmonte

1. Bujão do cárter eescoc o óJeo

2. Cárter do motor

3. Bomba de óleo, conforme. as instruções inc!icu-
das sob "BOMBA DE ÓLEO-Rel1J-oção'~

4, Platô e disco da embreagem

5. Volante ciomotor

[]] Importante

Marque as capas das bielas

COfi;.U¥W5

6, Parafusos e capas das bielas

7. Parafusos e capas dos man(,aÍs principais

Abril,1995 CORSA



6A2-42 llfOTOR (X 16X E)

-No mancai 3 apóie o apalpado r de: um relógio
comparador. A leitura total indicada em giro de
3600 pode ser, no máximo, de 0,03 mm

8. .Árvore de manivelas

9. Casquilhos superiores dos mancais principais
/ 11

--...,
11 II

t.l_ _ t..>

-.J
li C06A2-)117

~ Limpe

As peças e seque-as com ar comprimido.

[L-I Inspecione

- Observe a conicidade máxima dos munhões e
mocntcs que pode ser de 0,005 mIll,

- Observe a ovalízação máxima, que pode ser de
0,004mm

Os colos da árvore de manivelas quanto a riscos,
asperezas ou outras irregularidades.

~ Meça

• Empcnamentoda árvore de manivelas do seguinte
modo:

- Apóie a árvore de manivelas pelos mancais I e
5 do próprio bloco do motor, deixando os cas-
quilhos apenusnestes dois mancais.

L. Ç{)(jAJ.J{1..~

- Observe o diâmetro dos munhõesemoentes e
verifique nas tabelas de casquilhos quais os qu.c
deverão ser usados.

Abril, 1995 ~ CORSA
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MOTOR (X16XE) 6A2-43

-Se os diâmetros não estiverem compreendidos
entre os indicados nas tabelas, a árvore de
manivelas deverá ser retificada ou substituída.

rV--1 Importante
L"'-.J

• Se for necessário determinar a folga entre o colo
e o casquilho faça uso de Plastigage

3. Capas dos mancais principais com os casquilhos
lubrificados na superfície voltada para o colo

[[] Importante

Encha os canais laterais da capa do mancaI posterior
com massa vedadora~

C06AHIO

CORSA

Aperte

Com um martelo plastico,bata de leve na árvore de
manivelas, nos dois sentidos, a fim de assentar,
principálmente, a face posterior do mancaI de escora

4. Novos parafusos de fixação dos manc~isprinci:..
pais, sem dar aperto final

Parafusos com: 50 N.m (37 Ibf.pé) + 45°+ IY

A folga axial da árvore de manÍvelas do seguÍnte
modo:

fVl Importante
LLJ

~ Meça

L'...

'06A2~lf/<,]

L Casquilhos superiores no bloco; lubrifique a su-
perfície voltada para o colo com óleo lubrifican-
te para motor

2. Arvore de manivelas

• Se não dispuser de Plastigage, remova a árvore de
manivelas, coloque a capa do mancaI com os
casquilhos e os parafusos e dê o aperto especifica-
do. Meça o diâmetro interno dos casquilhos e o
diâmetro do colo correspondente ao mancai, na
árvore de manivelas. A diferença entre as duas
medidas é a folga entre o colo e.o casquílho

NOTA: Meça em três pontos diferentes e calcule a
média. Faça () mesmo como colo da árvore de
manivelas.

~tf.1Monte

Abríf,1995



C()MH1~

6A2--44

- Instale, um relógio microcomparador de ma-
neira que o apalpador encoste na extremidade
da árvore de manivelas,

- Com auxílio de uma chave de fenda, desloque
a árvore de manivelas para frente e para trás e
faça a leitura indicada pelo relógio microcom-
parador.

- A folga especificada é de:
0,1-0,2 mm (0,004-0,008").

5. Biela ao colo

[!J Importante

• Guie a biela com a ferramenta S-9406189.

MOTOR eX 16 x E)

• Coloque o casquilho superior da biela, lubrificado
apenas na face voltada para o moente, e puxe a
biela até que ela encoste no moente

6. Capa da biela, com o casquilho inferior lubrifi-
cado apenas na face voltada para o moente

7. Novos parafusos das capas de bielas, sem aper-
tá-las completamente

C()IiA~.llJ

Abril,1995 ~ CORSA ./
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MOTOR (X16XE) 6/'12-45

[Y] Importante

Gire a árvore de manivelas alguma<; voltas, a fim de
que as bielas se alinhem perfeitamente.

~ Aperte

Parafusos das capas das bielas;
• Parafusos com.: 25 ]\f.m (l8,5Ibf.pé) + 3(f

Instalação

B Instale ou conecte

L Transmissão ao motor

2. Conjunto motor e transmissão no veículo, con-
forme as instrUções indicadas sob "CONJUN-
TO lHOTOR E TRA.NSMISSÃO-Illstalaçiia"

{
1,

8. Volante do motor com parafusos novos

~ Aperte

.ParafuSOSCOlll: 35 N.m (26Ibf. pé) + 30" + 15~

9. Platô c disco da embreagem

10. Bomba de óleo, conforme as instruções indica-
das sob "BOMBA DE ÓLEO-Instalação"

11. Cárter do motor

12. Bujão do cirter

~"

L
.\;:.
"I:

CORSA~

CO.1:4l.1I1
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6A2-46

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ÁRVORE DE MANIVELAS

MOTOR (X 16 X E)

,
/' .

{

!
I
!

Coni.cidade máxima dos colos 0,005 mm
Ovalização máxima dos colos ................................•..................................................................... 0,004 mnl
Empenamento máximo da árvore de manivelas ...................•..............•........................................... 0,03 mm
Diâmetro dos munhões 54,980-54,997 lnm
. Diâmetro dos moeutes 42,971-42,987 mm
Folga máxima entre os munhões e o casquilho , 0,013-0,043 mm
Folga entre os moentes e o casquílho da bíela 0,019-0,071 mm
Folga axial da biela no moente ................................................................................•............. 0;11...:.0,24mm
Número de retificações possíveis ' , ,.; ;; 2
Folga axial da árvore de manivelas .........................•.............................................. , 0,1-0,2 mm

CILINDROS E ÊMBOLOS

Folga entre o êmbolo e o cilidro (parte inferior da saia) .' 0,010-0,030 mm
Ovalização máxima dos cilindros (excentricidade) 0,013 mm
Conicidade máxima dos cilindros , 0,013 mm
Curso do êmbolo , 81,5 lllm
Diâlnetro do cilindro , ,. '.'........................................•........................ 79 mm
Distânci.a entre o êmbolo no PMS e a superfície do bloco O.
Ângulo entre as aberturas dos anéis de compressão ................................•............................................... 90.
Folga entre as pontâs dos anéis de compressão , 0,25-0,45 mm
- Calha superior 0,060-0,092 mm
- Calha inferior 0,030-0,062 mlTI.
Folga entre as pontas dos anéis raspadores de óleo .........•..................................................... 0,38-1,14 mm

CABEÇOTE•

Ângulo da sede das válvulas (todas) 92. :.t 1.
Altura do cabeçote 134,9-135,1 nim

i...

Abril,1995 ~
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MOTOR (X 16XE)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (continuação)

VÁLVULAS DE ADMISSÃO E ESCAPAlVlENTO

6A2-47

Ângulo de assentamento 920 :t 15'
Folga das hastes nas guias 0,03-0,06 mm (admissão) e 0,04-0,07 mm (escapamento)
Tolerância da excentricidade das sedes das válvulas (entre a leitura máxima e a mínima) 0,050 mm
Largura dos assentos das válvulas:
- Admissão 1,3-1,4 min
- Escapamento o ••••••••••••••••••••••••••• 1,7-1,8 mm
Altura dos guias de válvulas instalados .................................................................•................ 10,7-11 ,Omm

ÁRVORE DE COMANDO DAS VÁLVULAS

Folga axial 0,040-0, I44 mm
Empenameuto máximo da árvore de comando das válvulas 0,04 mm

BOMBA DE ÓLEO

Folgas entre:
-Engrenagens e tampa ;..................................................•.............................. 0,03-0,0 10 111m
Pressão ele óleo em marcha lenta e a temperatura do óleo a 80. C ; 150 kPa (1,5 bar)

MULTEC-M

- Pressão do sistema 300 kPa (3,0 bar)
- Vazão da bornba de combustível 85 litros/h
- Tensão da bomba de combustível 7-15V

.U

1
1

I

Abril, 1995 ~ CORSA



N.m lbf.pé
Parafuso defletor de calor ao coletor de escapamento " , , 8 6
Parafusos docabeçote ..,." , , , , 25 + 90. + 90. + 45' (1)
Porcas dos coletores (admissão ou escapamento) " II 16
Parafusos da carcaça do termostato ao cabeçote , " " , ,..20 J 5
Alternador ao braço de regulagem , ,., ' 20 15
Polia em "V" e polia dentada à árvore de manivelas , , ,.95+ 30. + 15' (I)
Parafuso do roIete tensor da correia multi "V" , 35 26
Coxins do motor ., ,., , , 60 44
Parafusos de fixação da bomba d'água 8 6
Parafusos da bomba de óleo ao bloco 6 4,5
Parafusos do cárter , , 8 6
Parafusos da cobertura posterior da correia dentada .................•................................... 6 4,5
Parafusos e porca da coberturta anterior da correia dentada (superior e inferior) .4 3
Parafusos do volante à árvore de manivelas 35 + 30. + 15' (I)
Parafusos das capas dos mancais principais , , 50 + 45. + 15' (1)
Parafusos das capas das bielas : 25 + 30. {I)
Parafusos das engrenagens das árvores de comando 65 48
Suporte do alternador ao bloco 35 26
Alternador ao suporte, , ,..: , 20 15
Suporte do sensor de rotação 6 4,5
Sensor de fase ao cabeçote , : :.8 6
Tampa de válvulas ao cabeçote 8 6
Suporte da bobina DIS 8 6
Suporte da bomba DH e compressor NC. 60 44
Tampa superior (plástico) " 8 6
Sensor de detonação 13 1.O
Tubo de sucção de óleo , " , 8 6
Sensor de oxigênio ", ' , 30 22
Motor de partida 25 18,5
Roletes-guia da correia dentada " , 25 18,5
Rolete tensor da correia dentada 20 15
Transmissão ao bloco do motoL 75 55
Coletor de admissão (parte superior à inferior) 8 6
Parafuso de fixação tubo da válvula de corte2 0 ] 5
Parafuso suporte do tubo da válvula de corte 8 6
Parafuso tubo admissão de ar 8 6
Parafuso válvula de aceleração 8 6
Parafuso capa mancais da árvore de comando 8 6
Porca parte Ínferior do coletor de admissão 2015
Parafuso válvula de corte no coletor de escapamento (M6) 8 6
(l\t18) : , , 20 15
P f b d' 'b'd d b' 1ara .uso tu o Istn U1 or e com ustlVC : 8 6

r

I,
I.

~,.

I
I

l.
I
I

6AZ-48

CONJUNTO DO MOTOR

Abril,1995

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

~

MOTOR eX16x E)
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AI0TOR (X 16 X E)

FERRAMENTAS ESPECIAIS

6A2-49

B Centralizado, do disco de embreagem , S-9407183

~; Chave pa,a teosionar a eo'rei. dentada ..........................................•......... S-9406184

~ : Inslalado, do vedado, dianteiro da árvore de manivelas S-9406185

\_.

/.-

00
@

Instalador do vedador traseiro da árvore de manivelas S-9406186

Instalador de pistão (motor LOL) " .." $-9406187

.-
rc1:~'MnI ~.. Sacador e instalador do pino de pistão. Usar com prensa $-9406188

I O?

~ Guia de biela S-9406189

~«"

( IPi
!

-~

Sacador e instalador da bucha do motor de partida. Usar com prensa ..... $-9406190

~~",
Abril,1995 ~ CORSA



6A2-S0 MOTOR. (X 16X E)

FERRAMENTAS ESPECIAIS (continuação)

"t .
11

[~ [nstalador do vedador do comando de válvula 5'810619

\ I Dispositi vo para sacar tucho , ,..•.,..•...................... J.83060 I

c$ I Base para remover pino do pistão J.86060l4

_ _ .._ _._ .._-~

ft/

~

Sacador e colocador das válvulas. Usar com V-8606027 , M-720601

Sacador do filtro de óleo .....................................•..................................... M-680689

Instalador do vedador de válvula V-9306217

.. ~ Adaptador para remover molas das válvulas ............................•.............. L.9306168

,/ I Alarga dor do furo da válvula .....................................•...........•.............__._J
Abril,1995 ~ CORSA
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A/OTOR (X 16X E)
6A2-51

FERRAMENTAS ESPECIAIS (continuação)

AbriJ,1995

Sacador do pino do êmbolo ..........•........................ ; 5-9406241

Cabo unívcrsal , ' ..•........................ :••............... , M.,8409 LI

Sup.orte' do Inotoc •........ ,.... ,C; •••••••••••••• - •• : ••.• :" , •••••••••••••••••••.•.•••••••.•••••••••••••••• ,. T-730650:

A<:Iaptadordo suporte do motor ,......................•...•.......... , , V-8606012

CORSA



~~~--.~: ..:.t.':"-"_"" __ ";""' __•__":.,~ ••. , .. ,_

6A311l\íl0TOR MPJTll.O ÁLC()OL

Página
Assunto
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Coletor de Escapamento e Junta , ; , 6A3.o3

(~orreia Pai iV '" , (Jf\3--04

CorreiaDcmada , 6A3.-06

Rolete Tensor da Correia Poli "V" ,' 6A3~08

Rolete Tensor da Correia Dentada __ c .•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 61\3-08

Polia DCIHada da Arvore de Cornando e/ouYedador -- 61\3-09

Cóbertura POSTerior da Correia Dentada , __6A3-1 O

Vedador Anterior da Árvore de Manivelas , ; 6A3~J I

Arvore de Comando de Válvulas (com oc.abcçote instalado no motor) 6A312

Tamjxt de V álvuJas -- : "" , " __ ; 6A3- (4

B illancíns, RÓ[tr! as, Aj us tador Hidrául ico Indiv idua! com o Cabeço te
no Motor 6A3~ I5

Vedadores dasVálvulas com o Cabcçotc Irlslalado no Veículo 6A3-J 6

Cabcçotc ..... c .•••••.••••••••••.•••••••••••••••.• ; •••••••••• > •••• , ••••••••••••••• '"'''' ••••••••••••••••••••• 6A3- J 7

Válvula, Mola ou Vedador c •• ; •• , •••• :, •.••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6;\3-20

Volante do Motor e/ou VedadorTraseíro do Motor (com o rnotor
instalado no veículo) ;; , c ••••• 6A3-23

Êmboloelou Bi(~la 6A3-29

.Anéis , 6/\.3-32

B0l11ba de Óleo ' , 6A3-34

Arvore de Manivelas , 6A3- 36

Bloco do Motor , 6A3-41

Brun imento dos Ci lindros ; 6A:1-41

DeSHlOlltagem doi'vlotor 6A3-.42

Montagem do Bloco dolvIotor 6A3-44

Conjunto Motor e 'r'ransmissilo do Vefculo , 6A.3-49

Cártcr c/ou Junta do Cárie r ; 6A3-54
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MOTOR lv!PFI 1.0 ?{ECOOL

COLETOR DE ADMISSÃO E
JUNTA

TPJ\tl0 - J0200

Remoção

B Remova ou Desconecte

i. Desprcssurize o sistema de alimentação. Veja
"CONJUNTO MOTOR E TRANSMISSt-1.0",
nesta seçiio;

2. Líquido de arrefecimento elo veículo soltando a
mangueira superior do radiador, em um reser-
vatório apropriado;

3. Cabo negativo da bateria;

4. Sensor de temperatura do ar de admissão;

5. l'vlangucíra de tomada de ardo corpo da borbo!e,ta
de aceleração;

6. Suporte do elemento fíltrante c e!erncnto filtrantc:

6/13-01

7. Mallguciras de respiro c de equalização de pres-
são da tampa de válvulas;

~-------_ ••_ ••• ~ •••• ¥ __ •__ ._-----,---~-------

I
8. Cabo do acelerador;

9. Mangueira do servo-freio ao coletor de admissão;

10. Correia Poli "V" do alternador, do compressor
do ar condicionado e da direç50 hidráulica:

11. Conecto!' da sonda lambda:

12. Conectores cios bicos í nj etores ela Injeção
eletrônica;

13. Conecto!' da bobina DIS:

14.

Fevereíro/2000 £:8:7
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6t-13-01 ,HOTOR NIPFI1.0 /íLC()OL
l".

15, Conector do senso!' MAP, junto ao painel Dash;

16, Conecto!" do reservatório de gasolina da partida
a frio;

17. Conector do solenóide de partida a frio;

18. Cabos-massa do coletor de adlníssão:

19, Conector do controlador de ar da l1HJJcha lenta
IAC;

20, Conector do senso!"de posição da borboleta TPS;

30, Mangueira de líquido de arrefecimento junto ~l

bomba d' águ,t;

31. Suporte do tubo de arrefecirncnto junto;l carca"
ça da transmissão, deslociClndoo tubo de arrefe-
cimento para dar acesso às porcas inferiores do
coletor de admissão;

32. Porcas do coletor de aclrnissãD;

Obs.: Remova os pl'isioneiros da parte superior.

33. ivlangneira da partida a frio juntQ ao coletor;

21. C.hícO.t~ l.).rinc.. iral., retirando os p:lI',~fus(~s da tarn-[. 3.A.Maf.l.g.l.leil.'a lI.() seI.).SOl' .MAP ..;
padcvalvulascorrcspondcntcsaftxaçaodoalo- _' '_ .
jumento do chicote; 3), Coletor de aclmlssao e Junta,

22. Sensor de temperatura no coletor ele admissão;

25. Tubo distribuidor de combustível;

26. 'fubo de vácuo do regulador de pressão do conl-
bl1stível docoJetor de admissão;

~ Aperte

Porcas com: 18-22 N.m (I3-16Ibf.pé).

Obs.: Aperte as porcas do coletor de forma cru-
zada. do centro para as extremidades

5. Mangueira de arrefecimento junto ~t boruba
d';.jgua, fixando com sua hraç •.tâeira;

6. Suporte do tubo de arrefecilncnto junto ú carca-
ça ela transmissfio;

7 Mangueira da partida a frio juntO;lO coletor;

8. Mangueira do sensor MAP;

9. Parafuso superior e inferior do alternador;

[Xl Apc:'rte
Parafuso com: 30-40 N.H1(22-29 Iof. pé).

") Coletor de adlnissflo;

3, Prisioneiros superi()resdo coletor de admiss;lü;

4. Porcas do coletor de admissão;

10. Tubode VÚCllO ao coldor de admissão;

Instalação

B Instale ou Conecte

lo Junta nova do coiet()r de üclrniss~Io:

(?]J

.~--.~~~~
--_.'" /1 I f---tJi

27. Parafuso sllperíor de fixação do alternador;

28. Suporte cio alternador do coletor de aclmissã.o,
soltando seus parafusos;

29. Afrouxe os parafusos do suporre inferior do
alternador e desloque,o para o lado;

Posicione o chicote principal de maneira que
!üjo atrapalhe na remoção do coletor;

24. Parafusos elo tubo clistl'ibuidor de combustível;

'I .,_.l,
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MOTOR 1lI!'F! 1.0 ÁLCOOL 6,43-03

12. Rcposicione o chicote principal em sua posição,
fixando seus supoltes nos parafusos da tampa de
vàlvulas;

COLETOR DE ESCAPAMENTO
E JUNTA

13. Parafusos do tubodisrribuidor de combustível;
~ Aperte
Parafusos com: 6-,.10 N.ln (4-7Ibfpé).

TPI\10 - J0108

Remoção

f~Remova ou Destonedc

L Cabos de velas, girando o conector para so!tú-
lo;

2. Chapadefletora de calor;

3. Conector do chicote cio sensor l<tmbcla;

~

4. Parafusos e molas do flange do escapamento ao
coletor de escapamento, afa\le o tubo deesca-
pamento do flangedocolctor;

5, Porcas ele fixaçito do coletor de escapamento;

6. Coletor de escapamento;

7. Junta do coletor de escapamento.

L:!/'

, j
___-:Z_;..'" ...

14. Sensor de temperatura ao coletor de aclmiss1ío;

15. Cabos massa ao coletor de adlTlíssão;

16. Conecto!' do senS()r de posição da borboleta. TPS;

!7, Conectar do controlador de ar da rnarcha lenta
TAC;

J 8, Conector do solcnóide de partida a rrío~
19. Conectar do reserv,lt6rio de gasQlina;

20. Conector do senso!, MAr junto ao painel Dash;

21. Conect(x de ternperatura do líquido de arrefeci.,
mento, junto ao cabeçote;

22. Conector da bobina DIS;
23. Conectorda injeçào eletrônica;

24. Concctof da sonda larnbda;

25. Correia "Poli V", 110 altertwdor, no compressor
do ar condicionado c na bomba da direção hi-
drúulica;

26.iV1<mgucira do servo~freio ao colétor de adrnis-
süo;

27. Cabo elo acelerador;

28. Mangueira de equaUzlH(uO de pressão à tart)Fa
ele vúJvu!as;

29. Mangueira de respiro à tampa de vál vuJas;

30. Suporte do elemento filtl'antc carn o elemento
filtrante;

3 I. Mangueira de tomada de ar;

32. Sensor de tell1peratura do ar de admissã.o;

33. Cabo negativo da bateria;

34. Abasteça o sistema de arrefeci mento do veículo.

Fevereíro/2000
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6AJ-04 i110TOR lltfPFll.O ALCOOL

Instalação

t!':~Instale ou Conecte

CORREIA POLI V
TPlvlO ;.....10667

Marque a direção dedeslocarnento da corrcia,caso
n50 sej<\ necessário trocá-la.

Remoção

;----1"

~. Remova ou Desconecte

~-r'\. /~~

(-. ))~ "'--

2,('. '.
""-._ ..~/ '.' :....._.._/1,,:4Y.

d
~

I ;
/ I1/
/
I

/

rn Importante

I. Junta nova do coletor de escapamento;

[~ILilUpe

Resíduos de junta do coletor de escap;unento c
do cabeçote. Cuidado para não ri::;car üs super-
fícies de contato dajunta.

3. Porcas do coletor de escapamento;

~l Aperte

Porcas com: 18'-22 N.m (13-161bf.pé).

2. Coletor de escapamento;

4. Tubo diànteiro de escapamento ao flange do
coletor eSC1)Sparafusos c molas, utilizando llrml

junta nova;

~ Aperte

Parafusos com: ]5-35 N.ln (! [-26 Ibf.pé).

I. Filtro de ar e suas mangueiras:

A. Tubo de entrada de ar eLo fUtro;

B. Mangueinl de saída de .ar do filtro.

A

I

L ~ '~:"._ ...__ J

5. Conectar cio chIcote do sensorlambda;

6. Chapa defletorildê calor;

[II Aperte

Porcas com: 8 N.m (61bf.pé).

7. Cabos de velas,

Fevereiro/2000
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lHOTOR il;fPFI 1.0 ÁLCOOL
6/13-05

2. Instale a ferramenta J-840732 con1 adaptador I. Coloque umpino de retenção nos furos (seta).
J-9706538;

)

"'\

\1
j

Jmíf=\ \~ l)
I I li \ \ \li ---lI II\
.•.•. J i\' \

I /". .' 'r.1\ I' .II~iJPli, : 6"-----=:-:tr-}-i .i I .-'1- .,_J
I u- i \\

'( I . ---r"L~==}l._

lo!
1

I. Correia Poli "V", obedecendo a marca feita na
desmontagem, caso seja remi lizacla a mesrna
correia;

3. Correia Po~i "Y" do alternador, do compressor
do ar condicionado e da bomba da direção lú-
dráulica;

4. Parafuso do suporte diantciródq coxim do mo-
tor;

5. Coxim do motor;

6. Correia Poli "V".

2. Coxim do motor;

3. Parafusos de fixação do coxim do motor;

~ Aperte

Parafusos com; 60-75 N.m (44-55 lbf.pé).

4. Retire u ferramenta J-840732 com adapmdor~

5. Correia Poli "V" noaltcrnaclor, no cornpressor
do ar condicionador e na bomba da direção hí~
dráulica.

Instalação
,-_ ...}*+ Instale ou Conecte&-__._1

I

',-
"

Gire o rolete tensor, com auxílio de Lima ferramen-
ta, até que os furos da parte móvel elo suporte co
rolete c da base se alinhem.

W Importante

F--:::---.c..,,--""~... .._-~--- ~,- .'t,
í 1ft '")''.c::::

_._-----------,---..:"~-_._._-_._--_ ..._--,
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6A3-06

!!.._l Impot'tante

Com uma cbave aplicada no rolete alivie a tensão
da mola c remova opino de i'etençào e depois solte
o colete.

6. FilLro de are Sll<lS mangueiras

CORREIA DENTADA
TPIVIO - J0800

Remoção

B Remova ou Desconecte

1. Correia Poli "V" doalremador, do comprêssür
do ar condicionado e da direção hidráulica;

2. Mangueira do filtro de ar;

3. Filtro ele ar eseu suporte;

4 Parafuso da polia da árvore de manivelas;

Obs,: Para esta operação, acione o frêlodc es-
tacionanlcnto e engate UHm rnarcha.

5. Paliada árvOre clcmanivelas;

6. Parafusosdil cobertura da correia;

MOTORMPFII.oALCOOL

1

,'\ '\
1\:'1 ij!J; J /f
IJ/ J\ \~'~~~~~:~~I

2 ,~ /,-::;;"711 iI

~

\ .r/, 11
"''''', \ lJ-- 3--.•• - /,:r"."h \ 11

''::::0'''--',' 'I ~\i
" ',c,~'~'~'~\ \ ,I I

,p' \'\ ,\ \ 0'c'\ \\" '\ , \
4?::-, .,/ '" \ \ I \ 'I. ./ __ '. .~1//-) ..\ II f ,.. ,\ '
'fi j lU' ~'(\\ /~ "'-,,\\'<-~I1! I.~~-.,..' --.;...; ~~\ \\ ,,'7< ' ~~.~~~:;7" ..~..::..., "'''';'

'-'<.

8. Correia dentada, marcando osentidoc\e gírodo
motor para o (;{l50 de se utilizara mesma (;01"

l'eia,

IIlstalacão. ",>

II1i1Inspecione
~' ~'

o alinhamento da marca da poliadentacla da árvore
dcmanivelascom a marca naaba da carcaça da bom'.
ba deólco, no tempo de combustão do cilindro n" L

o alinhamento da rnarca da polia dent<leb da iiryore
de comando conl a marca da cobertura posterior da
correíadentada (setas).

7. Cobertura dianteira superior e inferior da cor-
i'ei a denUlda;

[?J Importante

Gire a árvore de manivelas até alinhar a ll],lfCa da "
pol ía dentada com a marca na nba da carcaça da bom ba
de óleo, no tempo de combustão do cilindro n" L

Force o roiele tensúr (1) pal"acima, mé que o fUm
do suporte dü rolctc tenSor (3) se alinhe com o furo
da base (2) e coloque llm pino adequado nos furos.

r-
"";"W __ ~--'--'-""""';Zr.:" /1""'-';-"7;---:1\ 0)\\.; \9,;" , ,-0 :5if:', - .••••."\." \'..",'o'L\ \

'I --~'/ J/~*'~'~.
;/1,/- (//,--.", (-"l'L:\ \\~L/I ,.- ( ) ~f , \\1/ ; r-JI '..,:;.---'" .'\ \\
rY/7 tI' r-) ,I,7, ""y'-", \ l)'"')\\'Ili\. li I}' i) \11,/;- \ -' ~~-' ;'S \i

1/ -")~ \, /!~\ C; .J1
' '_" J líl \''-.-1 N~Ii' \ f r (;;;~_;
(;til[ 5\~~~>-;;0li::::::.,J '"Si-:!!!~~:;:!rt~:z'~~#'f~?:::-"\;.;»
~'~((?'o,. .J /..:'\\ //1.

1\C~C,'5)2;\\ ?\,~ (J;,.5, t," ) ?/;~~}"',I,::ét~W;Y/ /''',.''''\\ L,"~:;://;l!r r--

tct~~~~~~4~~~~\r--~ '

-,--1

I
l
!
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r- MOTOR MPFIl.OÁLCOOL
6;.13-07

Nestas condições, gire a árvore de manivelas
duas voltas. Solte os parafusos da bomba d' água.

((2 (c3J\\\\:..-/

.~'

Afrouxe os parafusos de fixação da bomba d'água.
Com a ferramenta S-9406184, gi re a bomba d' água
<uéque o suporte (I) do ralete tensor (2) encoste em
seu batente. Fixe os parafusos da bomba d' água.

Com a ferranlehta S-9406184 gire a bomba cflágua
no sentido oposto, até que o pOllteiro (I) elo suporte
do rolete fique no centrada referência "~V;'da base (2).

~ ~ Instale ou Conecte

I. Correiaclentada, mantendo estiCitc!O o ladOOfos-
to ao da bombad'iigua (set~l), observando Osen-
tido ele giro do rnotor, caso esteja utilizando a
mesma correia;

rn Importmlte

Force o rolete tensor para cima, remova o pino de
retenção e solte o rolete tensor; com isto, a correia
dentada fica <1utomatícamenre tens ion::1da.

Gire a árvore de manivelas aproximadamente duas
voltas e eXé:unine se a tensão ela correia está corrêta,
ou seja, o ponteiro do suporte do rolete tensor deve
estar no centro da referência "V" da base, se neces-
sário, ajuste.

~ Ajuste

Tensão ela correia dentada cio seguinte modo:

r-
\._-'

/-
\.

(~ Fevereiro/2000 ~
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6A3~08

Nestas condições, aperte os parafusos de fixação da
bomba d'água.

2. Coberturas dianteiras inferior e superior da cor-
reia dentada e seus parafusos;

~1 Aperte

Parafusos com: 3 ..5 N.ll1 (2-4Ibf.pé).

3. Polia da árvore de manível,L'>;

4. Parafusos da polia da úrvore dcmanivdas;

[II Aperte
Parafusos com: 95N.HI (70Ibf.pé) + 30"+ 15°.

5. Correüi Polí"Y" (lo alternador, do cOITlpressor
do ar condicionado e da direção hidráulica;

6. Filtro ele ar, supMte ê mangueira;

7. Cabo negativodü bateria.

ROlETETENSOR DA
CORREIA POLI "V"

TPMO-j0680

Remoção

\;~ Remova ou Desl:Oilett(~

I. Correia Poli "V". Veja instruções em "COR-
REIA POI1t<V"-Remoção;

2. Parafusos de fixação do conjunto do rolcte ao
bloco do Inoto1';

3. Conjunto do rolcJe. tensor;

lI] Itnportaüle

Não tente deSlI10ntar o conjunto do rolcte tensor, pois,
h[l risco de acidente.

j'l!lOTORlvlPFI 1.0 ALCOOL

Instalação

B Insfale oü Conede

I.. Conjunto do rolete tensor e seus parafusos de
fi xaç.ão;

Aperte

Parafusos coai: 18-22 N.rn (13'-16 lbLpé).

2, Correia Poli "V". Veja instruções enl
((CORREIA POLI "V" -Instalação.

ROLETE TENSOR DA
CORREIA DENTADA

TPMO-J0815

Substituição

i++ Remova ou Desconectei_O

I. Correia deI1tada, veja instrLlçÕeseil1 "CORREIA
DENTADA." - Remoção;

2. Parafuso do roletc tensor da correia dentada, na
carcaça da bomba de óleo;

3. Tensor da correia dentada.

..~~ Instale ou Conecte
L ..J

I. Ralete tensor na carcaç:a da bomba de óleo;

Fevereiro/2000 CORSA
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MOTOR !vIPFl1.0 ÁLCOOL
6A3-09

!. Correia dentada. Veja instruções em "COR-
RE/A. DENTADA - Remoçâo";

POLIA DENTADA DA ÁRVORE
DE COMANDO
EIOU VEDADOR

2. Tampa clacarcaça da árvore de cOmandó. Veja
instruções em HI:4MJ~4 lMCtlRCAÇ';l D;1
ÃRVOREDE COMANIJO _ Remoção";

3. Parafuso de fixação da polia dentada daárvi:Jre
de com~lndo,travando a árvç)I'e com umachave
fiX~l..adequacla;

I Tl\.iPO - J0840

TPlVIO - J0883

A Iingiicta ( J ) da base do ro lete tcnsorcleve se aiojar
no orifício (2) da carcaça da bomba de óleo,

D I ImIJortullte

2. Parafuso dçfixação:

,._•.._--- - ,---~-

.)

I 1- $~ ,J
. -_. ~:;
I 7lf'-I"-'-

li' JI-/:1.,.;;=, () -" -I ~}r.~~,~l.~',!O(? 11B Remova ouD. \\ro~\j,Í\Il I1 I! li eSConectc

I
'\ &, j })}' '\- li li~""~#,~~~ {/ 1" i

I .~ .'Õ./\.~~.'~~'-.(. -""~'(~". .f.,..!J. I'
I 2"--~)'~' \o~//. (i "',,:

L
.' ~.\c..t::: p...i:,;~ lo))
./,.<\ \"}<:[""- {,J; .h~\ ri-'< -<\-\'>{ .,l i, (('7';"'\1 '/' . , . ,. ~. .0. \~~\U; I2Jrtl1 I '\...0"'~~?'Ií_ J lJ ._" ...._.~r~:-_:::%;{::i----.. I. __=J -I

......._- I

~ Aperte

Parafuso com: J8-22 N.lll (1),-16 Jbf.pé)

3. Correia dentada, veja instruções em ((COR.
RE/;l DEN1ilDA -lns!a!açiio".

I
I
I
I

I
- ----- -.--J

4, Polia dentada ela árvore de cOlnando;
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/'y/OTORMPFl J.Ó,4LCOOL

4. Conjunto do rolete tensor dacorreú\ clentaeb;

5. Parafusos defixaçlio e cobertura po~teri(lr da
correia dentada (setas).

L Correia dentada. Veja in:itruções: eti1 úCOR-
l?EIADENTlt..[);\- RemoçãoH).

2. Polia dentada da árvore de cornando. Veja em
"POLiA DENTADA DA, ÁRVORE né CO-
AlANDO - Rel1wçâo";

":l Polia dentada da árvore de manivelas;

4. Correia dcnUi.da. Veja instruções ern '(COR~
. REJA DENTADA..- Instalação".

3. Tampa da carca9~l d'l Ctrvol'cdC comando. Veja
instruções em "l!lMf~ DA CtlRCAÇA DA
fíRVQRE DB COlvl:1NDO -Instalação";

Reruoção

TPJVIO- J0793

B l~í:'movaou Desconecte

1
'1 \ COBERTURA.. POSTERIOR DA
CORREIA DENTADA

''''- .•.,~ ...-

2. Po!iadcntadada,árvorc de comando c seu para-
fuso, utilizí:mdo uma chave fixa para (ravaro
con:umdo;

[X] Aperte
Parafuso com: 45 N.rn (33 lbf.pé).

Novo vedador na carcaça da árvore de COI.nall-

do, com auxíliocla ferramenta J-81 0619;

\L.. .. \ , , .._-" .-.-----." ..

E.!l Instale ou Conecte

5. Vedí:ld()rda árvore de cornando. Para esta ope-
nlç.ão faça um furo naface dianteira cIo vcdador
e coloque um p,àrafusü de rosca soberba. Corn
auxíliQ de um alicate, puxe o vedadO!:

Fe.vereiro/2000. CQRSA
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""~ MOTOR MPFI 1.0 J-\LCOOL
6/l3-11

-.,.'~._-_._-_..._-- ----o

3. Vedador da árvore derüanivclas. Para esta ope-
ração, faça um furo na face dianteiradoved(icbr
e coloque um parafuso de rosca soberba (seta).
Carn auxílio deum alicate, puxe o vedadoL

Parafusos com: 5-WN.m (4-7 Ibf,pé).

2. Conjunto do mlcte tensor da correia dentada;

~ Aperte

I. Cobert~lra posterior da correin dentada c seus
parafusos;

3. Polia clentúda daúryore demanivdas; i I
4. Polia dentada da á,vore de comando. Veja I'

instruções em ((POL/fi DEN'l'ADA DA rÍRVO.
NE DE COMANDO -Instalação";

5. Correia dentada. Vej~l em ((CORREIA DEN.
lfiDA - Pnstalaçli(}"'.

Instalação

E~ Instale ou Conecte

VEDADOR ANTERIOR DA
ÁRVORE DE MANIVELAS

TP~10- J0740

~+ +: Instale ou Conecte
~.-.!

L Novo Ved~ld()rna árvore de manivelas;

[Y] Importante

Substituição
Coloque a luva pr()tctora 5-9406185 na extrclllída-
de da árvore de rnanivelas, corn a superfície externa
da luva lubrificadt1.

---1
i

I+-::;J, Ut!mova ou DesconecteL--.J

1. Correia dentada. Veja em "COUREIA DEN-
1:4DA - Remoçâo";

L Polia dentada da :1rvorc de manivelas;

r--- -I ~- /~'- /1": _,,_ ,,' \ 1

l
i / ,-- -.:' ,',-;';', /,,/ ~,'."\ I/F"/!/\ "-//,-;'_.I '

,-?'=" \; \ J :---'::"'lrtP{.f \ /-1°
. ((Õ)) )!! i'f>/ j;u/ /'

,=-,"" /~ j, .;/ / \.~/ /j/ ./..? r/ /W;;,-, '/::[)_.'./:«/ ~ ~. /C-' 1..c."Y[. ""/ vi.! ,e\ \'
--,., , //1" \__/J ,', //',/ .-.-,, \ I\; ,( /' -, 1 .,
"'c~ \ ,-0., \//(//.~ ...' .-;.,f-
~,_, / "-\\' ,.,C .},V': / '\. "'"
Á\ ~';4~" - ...A.0.;{.".~~' ! 0\.\\ . ./ ( "':',0-- /i",_J:

l
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6A.3-12

Coloquc o vcdador, com auxílio do colocador
$-9406185 (l), a arrue.la (3) c o parafuso (2). Remo-
va as ferramentas e a luva protetora.

..-

2. Polia dentada na árvore de manivelas;

3. Correia dentada. Veja instruções em ('COR.
REJA DENTADA - ln.\.talação".

ÁRVORE DE COMANDO
DE VÁLVULAS (COM O
CABEÇOTEINSTALADO
NO MOTOR)

TPJ\10 - J08S0

i'l-fOTOR MPFl1.0 ;lLCOOL

7. Bobina DIS;

8. Tampa traseira da árvore de comando de v~llvu-
las;

rn Importante

I'ixe a ferramenta J-lB0601 na carcaça da árvore de
comando, apoiando-a no prato da moi", correspon-
dente ao balüncim que será removido. A seguir, acione
a ferramenta, comprimindo a mola da válvula.

Este procedimento deve ser feito para todos os balan-
cins.

9. Balancins c rótulas;

)

Fevereiro/2000

Remoção

B Remova ou Desconecte

L Cabo negativo da batcria;
2. Carcaça do filtro de ar e mangueira;
3. Tampa do comando. Veja i(TAMI'il DE VIÍL.

VUL;l- Remoção";
4. Correia Poli "V";
5. Correi::tdentuda. Veja ((CORREIA DENTtlDA-
Rem()ção'~;

6. Polia da árvore de comando veja "POL/il DA
rÍRVORB DE C01~fANDO - Remoção";

L:8=T
5 D000665
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MOTOR MP!'! 1.0ffLCOOL
6A3-13

1O.Ajustadores hidráulicos;
._--~_,----- 2. Placa e parafuso de rctcnçilO da árvore de co-

mando;

~ Aperte

Parafuso com: 8 N.m (6 lbf.pé)

3. Tampa traseira da árvore de comando de vá.lvu-
las c seus parafusos;

gJ] Aperte

Parafusos COll1: 8-12 N.m (6-9 Ibf.pé).

4. Fixe a ferramenta J-83060 1 na carcaça da Ül'VO-

re de comando, apoiando-a no prato da mola,
correspondente ao balancim que será instalado.
A seguir, acione a ferramenta, compri minclo a
mola da válvula;

50000665

Instalação

1

CORSA

I
I
i

-----_'_'. __ ._~ '(I •._ .....J

l

----:

r--
I
I

\
i

i l. Parafusos e placa de retenção da árvore de co-
mando;

J. Árvore de comando na carcaça pelo lado da
bobina DIS;

12, Arvore de comando, da carcaça pelo lado da
bobina DlS.

Fevereiro/2000
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6A3...,.14

6. .Balanciils e r6tulas;

rolJJ Importante

Lubrífiqüc os balandns c rôtulas com pasta de
bissulfetos de;molibidênio.

7. Novo vedadoí' dá árvore de comatldo em sua
polia. Veja instruções emUPOLlJl DENIíl.lM
DA ÁRVORE DE COlYfANDO E/OU
VEDADOR,.... [nstalação";

8. Bobina DIS;

9. TauIpa de válvulas. Veja ((TAMPA DE VAL;,;
VVLI1S -lllst(ll{lçiiQ~';

10. Correia dentada. Veja instruções em f'COR:.
REIADBNT.4DA -instalação".

MOTOR 11lPFl LO ÁLCOOL

TAMPA DE VÁLVULAS

TPl\10 - J0318

Remoção

Rem.oYa ou Desconecte

Tubo de respiro na tampa de vál vulas;

2. Mangueira de equalízaç~lo do coletor de ac!rnis-
sTionatampa de válvulas;

3.. Parafusos de fixação;

4. Tampa de válvühts:

5. Junta da tampa de válvulas.

.Instalação

8 ltl$tale OU.Conecte

I. Junta nova na tampa de válvulas;

2., Tampade vá!'vulas e senspara!\lsos:

l2Il Aperte
Parafusos com: 6-10 N,m(4-7 Ibf.pé).

3. Tubo de respiro na tarnpa de válvulas;

4, Mangueira de equaliza~:ão do tolctcH' de admis-
são atmnpa de válvulas.

Fevereiro/2000
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t~10TORMPPll.()ALCOOL (i;\J-15

4. Bal,\nCÍm, rótula;

I. Tampa de vúlv\lla.s. Vejá (TAMPA DE Vr{L~
VUL ..tS - Remoção";

2. Fixe a fern:uuenta J -83060 J na carcaça da âr- I 5. Ajustado!' hidr<íulico.
vore decornarido, apoiand()~nno prato da
1110la correspondente aobaJancimque serátc-
movido;

3. Acione a ferramenta comprimindo u mola da
válvula;

Renl0ção

Remova ou Desconecte

TPlVIO - .10358

TPlVIO - .10560

BALANCINS, RÓTULAS,
AJUSTADOR HIDRÁULICO
INDIVIDUAL COM O
CABEÇOTE NO MOTOR

1-

Fevereiro/2000
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6;13-16

Instalação

+~ Instale ou Conecte
~-'

1. Ajustador hidráulico, rótula c balancim;

2. Solte a 1"):101a ela válvula;

3. Retire a ferramenta J":83060 J ;

4.'rmnpa ele válvulas. Veja '(T4Ml~l DE' VIÍL~
VULAS-IllstalaçãoJ

'.

VEDADORES DAS VÁLVULAS
COM O CABEÇOTE
INSTALADO NO VEíCULO

TPMO -.10548

Remoção

E.!1Remova ou Desconecte

I. Ajustador'hidráulico, veja "AJUS1jlDORllI-
DR/lU LICO", nesta seção;

2. Cabos de velas;

3. Comando de válvulas, veja «t-{RVOREDE CO~
l'vtANDO- Remoção";

4. Retire a \iela db cilitldro na qual será efetuada a
operação;

MOTOU !\!lPFI LO IÍLCOOL

5. lnstaleaferrament~l R0006751ligadaaumbico
de arcomprílllido, no lugar da vela e de' pres-
são no cilindro para evitar que a válvula ,c,tia
dentro do cilindro;

rn Impórtuute

Devemos tirar a pre.ssãodo cilindro somente ao tér-
Inino da operação.

6. Utilizando aferralncnta .1-83060 I retire a trava
da válvula;

7. Retire a ferramenta ,)-83060 l.()pratb da [nola c
amola;

8. O ycdador du válvulaütili:UUldo a ferrarnenta
R0006752.

Fevereiro/2000
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IY10TOR iHPFl1.0tÍLCOOL

Instalaçüo

F~fnstale ou Conecte

l. Para evitar que se danifique a haste da vúlvula
devc,-se utilizar o protetor de ny!on que COnl-

põeul a ferramenta lZO006754;

2, Vedador da válvula com auxílio da ferramenta
R0006754;

3,Mola e o prato da rnoIa;

4. JIlsta:c akrrarncnta .1-83060 I na carcaça da ár-
vore de comanclo e acione a mesma para insta"
lar a trava cLt válvula;

5. Retire a f(~rramentaJ-83060!;

6,Rerire a ferrmnenta R000675I e instale a vela
de ignição;

7. Instalar a árvore de comanclo veja "ARVONB
DE COMANDO -ll/stalaçrlo";

8. Correia dentada, veja "COlWEIA DENTADA-
IJlstalaç{fo'~, nesta seç~io:

9. Bobina DIS c seus parafusos;

~ Aperte

Parafusos com: 7-10 N.m (5-7 lbf.pé).

10. Cabos de velas.

6.43-17

CABECOTE
'"

TPl\rIO - JOS18

Remoção

~,~ Remova ou Desconecte

I. Conector da bomba de combustível junto ~lOsu-
porte de fixação da cinta de fixação do tanque;

~
i ------.---- - ..

Importante

Acione o motor por 5 segundos, para reduzir a pres-
são do sistema.

2. Cabo negatí vo da bateria;

3, Carcaça do filtro de ar e mangueira de ar;

4. Tampa do reservatório do líquido de arrefeci-
mento;

5. Mangueira superior do radiador, recolhendo a
soluçào de arrefecimento;

6, Mangueiras, ruhos e cabos ligados (lO cabeçote,
ao coletor de admissão e à unidade de injeção;

7. Coneelor elétrico da bobina DIS;

8. Mangueir:'Ls de combustível;

Fevereiro/2000 ~
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6A3-J8

9. Chicote do sensor lambda;

1O. Tubo deescap~llnento elo coletor dc escapamen-
to;

11; Correia dentada. Veja instruções ém "COR"
RElA. DENTllDA,- Remoção";

12; Polia dentada da árvore de comando. V~ja em
"POLIA DENTADA DA ÁRVORE DE CO"
MANDO - Remoçüo";

13. Parafusos superiores de fixação da cobertura
posterior da correia denwda;

1]1/;;;--._ _- ~
#crr-/~ \~,I.~ )~

!fi --'I JIr :1

?g(ê\ II__ ._ ' \ I I-_----.-L.l.~___.J

IJllOl'OR lvlPFlJ.O .4.1.COOL

t 4. Parafusos de fixüção do cabeçutc na seqüê.ncia
indicada, afroux,tnclo 114de voltn,112 e depois
removendo-os;

/"0-1, 5~ 9 ~~,,>8.~ 4

~~r;::,." ",~, [fOO,~,~,'m. 'I:!}~~,i~~'~~~.J(. :'\l'U8Q i, r ,- i),
I ! LI ",,!

. '\. ..!. ( ...••./"",~::;;:Y~'C::J);;;;"\'-o :ç"Btl
~v~;-'c!~~!=~"C:j~

15. Carcaça da árvore decon1ül,rdo;

16. Balancins, rótulas e ,üustadores lJiclraul icos, sem
misturáclos, para que depois sejam montüdos na
mesma posição;

17. Cabeçote.

'''1 Limpe

'rocloo cabeçote, removendo restos de junta c
im;rustações.

Superfície do bloco c cabeça dos êmbolos'.

!L'i'1 Inspecione

Cabeçote quanto a rachaduras, c a planícidade
da face.

Obs.:Scvai colocar aplanicidacie da faeGc qual
Ó esta.

Fevereiro/2000
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i'VI0TOR MPFIU) ÁLCOOL

Instalação

B Instale ou Conecte

!. Novajunra, ctl1n a marcaTOP volradapara cima
e lado dianteiro do motor;

2 Cabe~~ote.;

3. Ajustadores hidráulicos, rótulas e balancins;
lubrificados com pasta de bissulfeto de.
rúolibídênio;

Ltl Import.ante

Passe com.posto selador na superfície onde vai as~
sentar a carcaça da árvore de comando.

\-~.-..1 \\
- -'-r- \\- "(6 /~tJ,.". \o \\

1
P~"'loe--.c0...."..ç::::; ):I i\\ ,_~)_i ;Ç
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I
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6A3-19

4. C:u:qça da árvore de comando:

5. NQvOSparafusos de fixação do eabeçote;

~IAperte

Parafusos na seqüência indicada, com:
25 NJr1 (18 Ibf.pé) + 180" + LO".

6. Parafusos de fixação superior da cobertufíl pos-
tCrlorda correia dentada;

.~ Aperte

Parafusos com: 5-ION.m (3-7Ibf.pé}

7. Polia (h;:Jlt~ld<lda árvote de cOlllando e seu para-
fuw;

~ Aperte

Parafuso com: 40-50 Nnl (29-37 Ibf.pé).

8. Correia dentada. Veja inslruçi:'ies em "COl?JlElA.
DENTADA - Instalação ",.

9. Chicote do senso r Iambda;

10. Tubo de escapamento ao coletor elE: escapa-
mento;

11. Ivhulguciras de combustível àunidade de injeção;

Fevereiro/2000
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6A3-20

l2. Mangueiras, tubos c cabos 1:gados ao cal)t~çote,
ao coletor de admissão e á unidade de injeç50;

13. Mangueira superior do radiador;

Importante

Complete o sistema de arrefecimento com solução
de arrefecimento.

14. Carcaça do filtro de ar c mangueira cle ar;
15. Cabo negativo da bateria;
16. Conecror da bomba de combustível junto ao su-

porte de fixação da cinta de fixação do tanque.

VÁLVULA,
MOLA OU VEDADOR
TPi\'lO - .10548
Remoção

B Remoya ou Desconecte

1. Cabeçotc conforme as instruções indicadas sob
"'C4BE'ÇOTB - RelJwç(lO";

2. Porcas do coletor de adn1íssão e o coletor;
3. Porcas do coletor de escapamento e o co!ctor;
4. Trava da válvula com auxílio d:l ferramenta

M-72060 I, a fcrrarnenta V -8606027 e o
adaptador L93061682;

> f'\. r -,.'__.. !
\ '\ '-'-----',.'-/ --..,.,.-'-'"1

""--

MOTOR MPFll.O .4LCOOL

5. Prato da mola;

6.tv'Iola;

I, Vedado r;

8, Válvula.

I~I Limpe
L.~,._.....I

As d\maras de combusUio com uma escova especial
adaptada a uma furackira.

l1!J lllspcdone

o eabcçote quanto a rachaduras nas passagens de
escapamento e câmaras de combustão.

Válvulas quanto à queima das cabcc;as, rachaduras
das faces c danos nas hastes.

Folga da haste na guia, do seguintt: rnodo:

Meça () diàmetro da haste nus partes superior, ccn-
tr<ll e inferior.

Com omedido) telescópico no guia da válvula, meça
na parte superior. no centro e na parte inferior, A
diferença elas medidas do guia e da haste representa
a folga.

Fevereiro/2000
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MOTOR ltPFI 1.0 ÁLCOOL 6;Ll-2J

Ltl Importante DI Importante

Se a folga estiver fora da medida especificada,quc
é 0,018- 0,05 mlll (adinissao) cO,038-0,072 rmn
(escapamento), alargue o guia para a instalação de
válvula com sobremeclida.

Assento das válvulas, quanto <1;,

Se necessário, use a fresa de45" :t 30"

_/-
Válvulas quanto (I COHQS;JO. A~ válvulas corroídas,
desde que não apresentem desgaste excessivo, 1)0-

dem ser refaceadas com equipamento especial, do
seguinte modo:

Concentricidaclc entre as leituras lnáxílí-lU e mílli-
ma,Cjue deve ser 0,05 mm (0,002");

Retifique-as '-lté obtêr oilngulo de 92"::: IS'

Largura que deve ser 1,3 >- 1,4 mm(adrnissão; A}e
1,7~ 1,8 rnm (escapamento; B).

90? ::tiO

92":!: 15'

J,
/ .1 "1,8

1,7

BA

~~900tl00/
~1200:t 1
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6A3-22

Pode também :ser considerado o ângulo da face em
relação à cabeça da válvula e que deve ser de 44"

Instalação

~ +i lnshlle ou Conecte

I. Vedadorda válvulü com auxílio da fcrn.\mema
R0006754;

1,

J
2. Mola c prato da mola;

MOTOR MP!?I 1.0 ALCOOL

3. Trava da válvula COln auxílio da ferramenta
M-72060 I e a ferramenta V -8606027 COln o
adaptador L-9306168-2;

4. Coletor de escapamento com uma junta nova
ao cabeçotc e utilize porcas novas;

~ Aperte

Porcas CQlTl 18-22 N.m (l3-! 6 lbf.pé).

5. Coletor de admissão com UI.na junta nova ao
eabcçote e utilize porC(l,-; novas;

~ Aperte

Porcas com 18-22 N.rn (I3-161bf.pé).

6. Cabcçotc. Veja em «C1'1BEÇ01E - lustala-
çiio",

~<

l
J
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MOTOR MPPILOiÍLCOOL

VOLANTE DO MOTOR E/OU
VEDADOR TRASEIRO DO
MOTOR

(com o motor instalado no
veículo)

TPl\10 - Jl120
TPl\10 - J1400

TPMO-J1420

B Remova ou Destonccte

I. Coloque {) veículo crn um clcvüelor;

2. Cabo da bateria;

3. Trava: da extremidade do cabo da embreagem,
o cabo e o chicote da luz de marcha à ré (setas);

, - ~ m'~, ...q-.¥ ••••••• ,-~ ••••• ~"", •••"""-'"~"";',.,~ " __". ."",,...1>_w~"'"~=_x~">,:.;~,..,;"-,e,.~,;";;-,,.,;,-;$'~;"S~,:,-_)-_y';_;-~~_. o;,:~_;.;,:,:.d-::..-::...••:~;;;.;.,_.""..~:.:..:;:;;;_- :

6;\3-23

4. Cabo do velocímetro;

5. Parafuso da braçadeira do liame de mudanças;
,

~\..
1I I-Ir

ri /r-~
~ ))'"

~~

~-----
6. Parafusos superiores da caixa cletransmissão uti-

lizando um soquete de 15 rnm, uma junta uni-
versal, uma extensão e um cabo de força;

Fevereiro/2000 ~ CORSA
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6A3-24 lHOTOR MPFI1.0 AUX)OL '\,
i

8. Rodas dianteiras; erga o veículo no elevador;

7. Instale a ferramenta J-840732 com o adapmdor
1-9706538 para manter o motor suspenso;

usando a ferramema

10. Junta esférica, da tnanga de eixo;

11.

IIi
I !

''''~,'"

~'

r~
i

9. Parafuso de fixação da junta esférica (sela) à
manga de eixo;

[2. Semi-árvores eorn auxfiio de urna alavanca:

Fevereiro/20ao ~
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Al0TOR i}r[PFIl.O IÍLCOOL 61'13-25

16. Parafuso e arruela de fíxaçáo do suporte (I);

I::

1-:

1

19. Parafusos do coxirn (I) e parafusos do suportG
do coxinl a caixa de trailsmjss~lo(2) e remova-o;

18. Parafusos e porcas (2) do suporte traseiro do
motor (3);

20. Com auxílio de um segundo lnecânico, solte os
p~\rafusos inferiores e retire a transmissão;

21. Parafusos do platô;

22. Platô e disco de embreagem;

.....--

\
\

1! ~----..----------í-

J 4. Burra estabí !izadora, retirando suas braçadeiras;

17. Porcas de fixação do tirante ao braço de
contr<)!e (setas);

15. Tirante tensor;

13. Protetor do dirter;

Tape os orifícios da carcaça para evitar a saída do
óleo.

Ltl Importante

Fevereiro/200a
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6....13-26 !l'lOTOl? MPFI 1.0ÁLCOOL

23. Fixe o volante do motor utilizando a ferramen-
ta S-9407182 c remova os parafusos do volante
do motor;

Instalação

Instale ou Conecte

I. Novo vedador traseiro (2), usando a luva de
proteção do !<íbiovedador (I) e o instalador, que
constituem ti. ferramenta S-9406186;

2. Volante do moror;

Lubrifique o l£lbiodo vedador com óleo para motor.

rn Importante

24. Volante do motor;

25. Vedador traseiro do motor, instalando um para-
fuso de rosca soberba, removendo-o com auxí~
lio de um alicate.

Fevereiro/2000 L:8J
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MXJTORMPFll.oALCOOL 6.43-27

~ Aperte

Parafusos com: 35 N.m (26Ibfpé) + 30u+ 150.

Importante: Ao manusear o disco de embreagem,
limpe completamente as müos, para evitar resíduos
de graxa, óleo ou outro material que possa compro-
meter a qualidade elo disco de embreagem.

4. Llti lize a ferramenta 5-9407183 e centralize o
disco de embreagem c o platô;

9. Parafusos do cox.irn;

~ Aperte

Parafusos com.: 60 N.lli (44 lbf.pé).

10. Suporte traseiro do motor;

li. Parafuso do suporte ao rnotor;

~ Aperte

Parafusos caru: 65 N.m (48Ibf.pé).

5. Parafusos do platô;

~ Apede

Parafusos com: 15 N.m (I I lbf.pé).

12. Parafuso do coxim ao assoalho;

~ Aperte

Parafusos com: 70 N.rn (52 lbf.pé).

---------_.- .•."._._.~j~.

14. Terminal da direção;

_.~. Aperte

Parafusos com' 3504.111 (26 lbf.pé).

13. Semi-árvore na caixa de tralJslniss~lo;

1S. Junta esférica elo braço de controle à manga do
eix.o, colocando o parafuso com a eabcç:a volta-
da para tr<lsc nova porca autotrHvHme;

~ Aperte

Parafusos com: 35 N.m (26 Ibf.pé).

r'.~- .._~_.._.--:-.:----::-.-:---- _

!6. Com auxílio de um segundo mecânico, instale
a caixa de transmiss,lo e cncosteos parafusos
inferiores da caixa de transmissâo;

~ Aperte

Parafusos corn: 75 N.m (55 IbC.pé).

7. Suporte dó coxim ao motoreseus parafusos;

8. Suporte do coxim e o coxim na transmissão;

~ Aperte

Parafusos com: 60 N.m (44 Ibfpé).

Fevereiro/200D
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16. Tirante tensor;

17. ParafusQ de fixação do suporte do tirante tensor;

~ Aperte

Parafusos com: 90 N.l11 (66 lbLpé), com trava
qUlrniccl na rosca.

18. Parafuso de fixação do tirante ao braç:o de COfl-
trCile;

~ Aperte

Parafusos com: 100 N.m (74 Ibfrê),

19. Barra cst~lbílizadora, colocando suüs bi'açadei~
ras;

~ Apcde

Porcas com: 20 N.m (15 lbf.pé).

20. Protetordccártcr;

21. Abaixe o elevador;

MOTOR l'vfPFf 1.0ALCOOL

22. Parafusoi> superiores da caixa de transmissão ao
motor, utilizando um soquete adequado; uma
juntauniversaJ, extensão e cabo de tor~:a;

~ Aperte

Parafusos com 75 N.m (55 Ibf.pê).

23. Retire a ferramenta J~840732com o adaptador
J-9706538;

24. Conector da luz ele ré;

25. Cabo do velocfmetro;

26. Cabo da embreagem;

27 . Rodas dianteiras;

28. Ajuste a alavanca de mudanças;

29. Cornplcte o óleo da caixa de transmissão se
necessário.

Fevereirol2000
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MOTOR i\JPPIl.O ALeooI.

ÊMBOLO E/OU BIELA
TPlVIO - J1308

Remoção

~::3Hemova ou Desconecte

!. Conjunto do motor c transmissão, Veja «CON-
JUNTO DO iVIOTOR E TRANSivIlSSÃO-
Remoção", nesta seçào;

2. Gire () tensor automMíco dacorreia Poli "V" no
sentido horário com auxílio de um cabo de for-
ça e uma chave adequada;

3. Correia Poli "V'; do alternador, do compressor
do ar condicionado e da direçáo hidráulica;

4. Parafusos do coxim. do motor, retirando-o;

5. Correia Poli "V";

6. Parafuso do esticador da correia Poli "V",
retirando-i];

7. Parafusos da bomba de direção hidráulica,
remOVend(Hi;

8. Parafusos do compressor do ar condicionado,
removendo-o;

9. Parafusos do suporte que rix.am a bomba de
direção hidráulica c o compressor do ar condi-
cionado, rernovendo-o;

10. Fixe o motor na ferramenta 'f-730650 com au-
xílio dafenarnenta V-8606012-3;

[I. Transmissüo do Inotor. Veja 0111 UTRAN'8-
ll:llSSÃO DO iUOTOR - Remoçiio";

12. Cabeçote. Veja em "CABEÇOl1i - Remoçü()".
COlTl um rebarbador, remova as rebarbas c/ou
depósitos da parte superior dos cilindros;

13. Bujão do cártcr; escoe o óleo;

14. Cárter;

15. Junta;

16. Placa defletora;

li. Capac os casquilhQs da biela;

~~"""'~ <'>l>_~,<="", __ ",._._. -~~~»;;;~~«;',,'_'.L .. , "~".••••••._,-:'.A;~:';';";,,~'~;;';m;;::::;u

6A3-29

18, Conjunto êmbolo-biela, c()m auxílio da ferra-
menta S-9406189;

I
..J

rn Import;mte

• Os êmbolos existem na medida-padrão c na so-
bre-medida 0,50 mm (0,020").

Observe que a biela sofreu um processo de fabri-
caçã.o especiaL Veja a face da capa c da biela, Esta
face tem um perfil irregular para assegurar um
perfci to assentamento entre as peças. Portanto, não
misture de forma alguma as capas e as bíelas.
AssÍrn que remover um conjunto bíela/êrnbolo
coloque a suarespectiva capa no lugar.

(\R
j. i \.1; \!

~
" 1I /
) I. Ji \-C)

" .-<'.
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6l-13-30 MOTOR MPF/ 1.0 .4LCOOL

I .. Biela no ênlbolo;

Instalação

..~.....•
.•..•.....••.....'...................•"!IIIl.....•...................... '.',", ~-,. - .

I

Mantendo o êmbolo encostado na face da biela,
do lado em que vai ser IlJontac!o o pil1D, insira-o
em seu alojamento com auxílio da ferrarncnta
R0006765.

Prenda a biela aquecida na rnorsa COITI prot.etores
ele mordent.es de almnÍnio.

Ohs.: Este procedimento dever:\. ser executado
com luvas de proteção.

A montagem deve ser feita de tal modo que a
saliência na biela se situe opostmnentc i"t seta lo-
calizada na cabeça do êmbolo.

-~
/,

/t
I~

l
1(1
'lIn

II1

-I\
\
\
\

2. Pino do êmbolo; para tanto, proceda da seguin-
te maneira:

19. Pino do êmbolo, colocando () êmbolo na base
de apoio J86060 14 e usando () sacador
R0006765 como cabo universal M-840911Ae
uma prensa;

Aqueça a biela de 280" C a 3200 C, na região do
furo do pino do êmbolo. O aquecimento deverá
ser ftõilo de preferência em banho de óleo.

Refrigere o pino em gelo seco.

20. Biela do êmbolo.

Os êmbolos existem na medida-padrão e na
sobremedida 0,50mm (0,020").

Folga entre êmbolo e cilindro, que deve ser de:
0,010 - 0,030 111m.

r---,
rt> ~ rnstale ou Conecte

~ Meça

rn Importante

Fevereiro/2000 ~
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ivl0TOR iUPFIJ.O j.(LCOOL

3. Conjunto êmbolo-biela, com auxílio da ferra-
Inenta S-940 189 para direcionar a bida, c acinta
universal de anéis, posicionando a seta do êm'
b010 voltada para a frente do motor;

Importante

Lubrifique anéis c cilindros.

Coloque o casqlii!llo superior dá biela, lubrificando
apenas a face voltada para o mocnte, e puxe a biela
até que encoste no mocntc.

4. Capadabicla, com casquilho inferior lubrific<lc
do apenas na face voltada para o moeme;

5. Novos parafusos elas capas das bielas, sem
apertá-los completamente;

[]] Importante

Gire a árvore de manivelas algumas voltas, a fim de
que as bielas se alinhem perfeitamente.

"'-~~'~"'''''~~--_~-h# __ (,'", --""".-,."""",,,,,,,'-_~:/,;; '----,'~;i~;,;ri'~,.:w',(~w?<>;~&",~.y~W<> .•.~.(~"~'::;é'~i,~,~<%,

6.43-31

~ Aperte

Parafusos das capas das bielas:

Parafuso com 15mrn de rosca 28 N.rn(21 [bLpé)

Parafuso com 40111111 de rosca 25 N.iT1

(18,5 lbf.pé) + 30°

~
;
í

6, Cáiter;:

~ Aperte

Parafusos: 8 N.111 (6 Jbf.pé)

7. Bujão do cárter;

8. Cabeçote veja em "C4REÇOTE - bl.\'[(liaçüw";

9. Trausrnissãu nu motor. Veja em '(TRANS-
l"'llSS/io DO iV/OrOR - Remoçiio";

10. Retire o Inotor do suporte e instale o na ferra-
menta com rnacaco hidráulico;

li. Suporte do compressor ele ar c da bornha hidr<Íu-
1ica e seus parafusos;

Rll A[}el"fe

Parafusos com: 30--40 N.rn (22-29 Ibf.pé).

Fevereiro/2000 ~
50000665

CORSA
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12. Compressordo ar condicionado c seus parahL I ANÉIS
50S;

~ Apcl'te

Parafusos com: 30-40 N.fn (22--29 Ibf.pé).

1:3_Esticador da correia £lo!i "V" e seu parahlso;

~ Aperte

Par"lÜ1So com: 18-22 N.m.

14. Bomba de direção hidráulica escl.1S parafusos
ao suporte;

[IjAperte
Paràfusos corn: 22-28 N.!ll (16-20 Ibf.pé).

] 5.Corre:iaPoli"V";

16. Suporte diantein) docoxirn do 1l10!Or e S~~tl.S

parafusos;

~ Aperte

Parafusos COln: 55--70 N.ITI (40--5J Ibf.pé).

17. Correia Poli "V" no altcrnaclor,llo compressor
do ar condicionado e na bomba de díreçào hi-
dráulica;;

18. Conjunto do motor transmissão veja «CON.
JUNTO DO 1\!10TOR E lRANS!'tJlsS';10 -
lnstalaçli.o". nesta seção;

[I] Impodan te

Abasteça o motor com óleo lubrificante p;!ra IlKH.Or,
de viscosidade SAE J 5W40 ou SAE 20W40 ou SAE
20W50 para serviços de classificação API-SG ou
superior.

TPNI0 - J1308

Substituição

B ncmova ou Desconecte

l. Conjunto êmbolo-biela confornlc (1:-;in:;truções
indicadas sob "ÊMBOLO E/OU BIELA --~Re-
!Iloçiiu";

2. Anéis dos ênibolos;

~ Limpe

o verniz dos êmbolos: hrnpc os canaletes com
um t'asp<ldor apropriado;desobstrufl os sulcos c
furos de óleo.

lL!J fnspf.:cione

Os êmbolos quanto a quebras nas parceles,cana!ctes,
saias ou suportes.

Ondúlações Iloencaixe dQS anéis.

Deformações, dallos ou áreas corroídas na cabeçn
do êlnb(j!o.

Fevereíro/2000
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MOTOR MPFII.O ÁLCOOL
6A3-33

tm]Meça
Lo

l\rlcça

A fOJg,l entre pontas do anel escolhido de acordo
comas 1l1cdidas do êmbolo; coloque o anel fiO cilin-
droc empurrc-ó com ulTlêlnbolo para que fiquccm
esquadro com a parede do ti!Índro. A folga deve ser
de:

A. folgaentl'co$ anéis e ()scanalctes, que deve ser:

Anel de.compressüosuperior: 0,060 ~ 0,092 rnlll

Anel decompressIio inferior: 0,030 - 0,062 Ü"lm

Anel de compressão: 0,30 --0,50 mm(0,OI2 - 0,020")

Anel raspildor:0,40 - 1,40 n1m (0,016 - 0,05$")

I
~:::::::::::'::~::::::::::::..":.:::::::::::::::--_.

2. Conj1Jnto êinbolo~bielan() blocQ, confonrieas
insl.rnçõeslndicad:ls sob "iMBOLO - Insta.•
lauto'".~ ")

'0_' _I
.1,

I

--1L~. (\-a, -- I
~ '

I
'""~--.-:..)~-::.-._.. I.._- \ '----'. '.'-"" ---:....-:::::

~M_ .." • ..._ ....---.J

r-
I

Instalação

F~ Instale oU Conecte

L Anéis no érnbolo, obedecendo à seqüência da
colocnçã.odas aberturas, distanciadas a iSOnde
11m anel em rc!ação ao segllintc. Os anéis de
controle deóJeodevcrn estar dé 25 a 50111111 [I

direita e ú esquerda da, nbcrtllfil docspaçador;

Fevereíro/2000
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6.43-34

BOMBA DE ÓlEO

TPMO-JI020

Remoção

~ +j Remova ou Desconecte

1, Polia dentada da árvore de comando Veja 'IPO~
LIA DENTADA. D;i ;\RVORE DE CO~
/tHNDO - ReliloçiioH

;

2. Polia dentada da árvore de manivelas;

3. Parafusos de fixação da cobertura posterior;

4, Cobertt1.f:+ postedor;

5, Bujãodo cárter, deve escoar o Óleo;

6. Interruptor da pressão de óleo;

7. Tubo de escapamento;

8. Cárter c junta;

9. Tubo de sucção (setas);

<)

MOTOR:UPFIl.O Á DCOOL

10. Parafusos de fixação (setas) c bomba de óleo.

t.// ~-7çf,"(.. C'~,~.•?~.~.);.\~. . '~..'.~.c;:.".,..~.r'.(/.'l.'.
'0:\~::::;;::~j!/J 1"1 /-

~ ..•.~ " I f:'. Ao
------== ..(@.1. C).. jJ.~,\O... ' .t' ~. c'. i'-# ,_ )/1 - / ("~#~~:f,.'-~~._..
~..
r<\~..I~.1'~~1)~~,(;Y~)'\._.:J~\.-!J1~):=1

\ \. O 1<C, "~=:// \_-~ i -,

~.

R,- [-"-..0,-::::::.", l. '.J \:,--- -

..é./i\f L~":.:>'7. /5it, ..~f(. \.' .'\; £-. ...:=-..:::::~::JLc~;~:cr-'.;\\~,/;f---"'-- ....._....-....--;r
\\\\'v '.\ --"---~ I

_ l
Desmonte

L Cobertura da bomba;

2. Válvula de alívio.

[l!] Inspecione
As peças da bomba eda válvula quanto adcsgastc;

Fevereirof2000 CORSA
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MOTOR MPF] 1.0 ÁLCOOL 6A3-35

Meça

A folga entre as engrenagens e a tampa, que deve
ser de 0,03 a 0,10 mm.

~ Monte

I. Cobertura da bomba, passandc) um pc)Uco de
composto vedador na áreas de contato;

2. Válvula dealfvip,

[~ Limpe

A face do bloco,cártere bornba de óleo removendo
todo resíduo de junt,L

Iustalação

!!.~Instale ou Conecte

I. Bomba de óleo e seus parafusos;

[XJ Aperte

Parafusos com: 20~25 N,m (15-18Ibfpé).

2. Tubo desucçâo;

~ Aperte

Parafusos (;om:6-IO N.m (4-7IbLpé).

3. Cárter e junta com seus parafusos;

[I] Aperte
Parafusos corn: 8-12 N.nl (5-9 Ibf.pé).

4. Tubo de escapamento com suas molas e para-'
fusos;

Aperte

Par,lfusQS com: 18-.22 N,m (l3-161bf'.pé).

5. Interruptor da preSSltc> de Óleo;

[II Apel;te
Interruptor c(jm: 30N.ln.

6. Bujão do cártcr utilizandoulna arruela nova;

[I] Aperte
Buj::io com: 5-10N.m (4-7 Ibfpé).

7. Cobcrtui'a posterior da correia dcntadü;

8. Poliacientad,i. da árvore de manivelas;

9. Polia dentada da árvore de comando «POLIA
DENTADf1 DA.ARVORE DE CO!I.L4NDO -
lnstaiaçiio"'.

ifl Importante
Abasteça o rnQtorcom óleo para 1110tOl' de visco~
sidade SAEi 5W40 ou SAE 20W40 ou SAE 20W50
para serviços declassíficação API-SG ou superior.

~i
I.:
l~;

r
~!:
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6A3-36

ÁRVORE DE MANIVELAS
l'P1VfO - J1200

Remoção

B Remova ou Desconecte

I, Conjunto motor e transrnissãcl, Veja as
ínstruçôes em uCON.lUNTO MJ)TOR [;,'
TR4NSMI,S'SÃO - RemoçiIo";

2. Gire o tensor automático da correiaPo1i "V" no
sentido h(mirio com o auxílio de um cabo de
força c uma chave adequada;

3. Correia Poli "V" elo alternador, do C(lmprCSsof

de ar condicionador e da direção hidráullca;

4. Parafusos <1osc()xins do motor;

5. CCJrreia Poli "V";

6. Paratüso do esticador da correia Poli "V";

7. Parafusos da bomba de direção hidráulica;

8. Parafusos do cOlnpressor do ar condicionado;

9, Parafusos do suporte que fixam abóm.h~l de
direção hidráulica e o compressor doar condi-
cionado;

10. Fixe o motoi' na ferramenta M-780668 com o
auxílio daferramenta 1\0006748 e no adaptador
.3-9506289;

j L Transmissào do motor. Veja eIll ''TRAN,S-
M}'SS;{O DO MOTOR - Remoçi'úr"'.

MOTORI1I1PFI l.0 ALCOOL

I~lDesmonte

L Bujão do cárter, deixando escoar o óleo;

2. Cárter do motor;

3, Bomba de ôieo. Veja instmções em "BOitllM
OEÓLEO - Remoção''';

4. Platô e disco da embreagem;

5. Volante do motor;

rn Importante

Marque <15 capas dos mancais principais e das bielas.

6. Parafusos e capas dasbielas;

7. Parafusos e capas dos mancais principais;

8, Árvore de manivelas;

9. Casquilhos superiores dos mancais pri ncipaís.

,~; Limpe

As peças c seque-as com ar cOlnprimido.

Fevereiro/2000
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c MOTOR !vlPFl LO ÁLCOOL
6,43-37

[!.J Inspecione

Os colos da árvore de rnanivebs quanto a riscos,
w;perezas ou outras irregularidades.

A conicidade dos Illunhôes e moentes nfío deve ser
superior a 0,005 mm.

A ovaJização máxima, não deve ser superior a
0,004 mm.

50000665

I~-
c8J

CORSA

Observe o diâmetro dos munhõc::; e moentcs e veri-
fique nas tabelas de casquilhos quais os que deve-
rão ser usados. Se os diâmetro:,; não estiverem com-
preendidos entre os indic<1dos nas tabelas, a árvore
de manivelas terú de ser retificada Oll substilUída.

Se for necessário determinar a folga entre o colo e o
casquilho, faça liSO de PI.astigage.

rn Importante

Empenamento ela árvore de manivelas do .seguinte
modo:

fillMeç~t
~

Apóie a árvore de manivelas pelos mancais 1 c 5 do
próprio bloco do motor, deixando os casquilhos ape-
nas neste::; 2 mancais.

No mancai 3, apóie o apalpador de um relógio
comparado!". A leitura total indicada em giro de 360"
não pode ser superior a 0,03 rnln.

Fevereiro/20aa
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6/\3-38 /lrf()TOR. !vlPFllJJ A.LCOOL

Importante

Aperte

Parafusos com: 50 N.m (37 lbf.pé) + 45°+ 15".

ffil......~

4. Parafusos de fixação dos mancais principais,
sem dar o apeno fi na!;

Com um martelo piástíco, bata lcvernenté na.6rvo1'e
de rnanivelas, nos dois sentidos, a rim de assentar,
principalmente, a face posterior dQ rmtnc~tl de escora.

____ I

1. Casquilhos superiores no bloco; lubrifique asu-
perfície voltada para o colo com óleo lubrifi-
cante para motor;

2. Árvore denmnivelas;

~Monü~

Se não houverPlasrigage, remova a árvore de rnanÍ-
velas, coloque a capa do mancai com os casquilhos
e os parafusQse dê o aperto especificado. Meça o
diânlctroÍnterllQ dos casquilhos c o diâmetro do colo
correspondcnteao mancai, na árvore de.rnanivelas.
A difercnçaei1trc ilS duas nlcdidas é a folga entre o
colo c o casquílho.

3. Capasclos rnancais principais com oscasquilhos
lubrificados na superfície voltada para o colo;

rn Impqrtante

As capas dos mancais devem sei' co locadas ele <icor-
do corn as marcas feitas na desrnontagem.

Encha os canais laterais da capa do manCai poste-
rior com massa vcdadora.

Fevereiro/2000
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MOTOR I'vlPFI1.O IÍLCOOL
6A3-39

mJ Meça
A folga axial da árvore de manívclasdo seguinte
niodo:

Có!oque ocasquilho superior da biela, lubrificado
apenas na face voltada para ()mocntc, (; puxe a bit~la
ate que ela encoste no moenle com () nllxílio da fel"
Gunenta $-94q6 J 89.

lI!

1
11I '

.__ _ _.1
I

6. Capada biela, com o casguilho inferior lubl'ífi-
cado apenas na Í'~lcevoltada para o moeme;

7. Parafusos das capas das bielas, sem apertá,.las
completamente;

m Importnnte

-----~._.-.1

ln.s.ta..lc um.relógio microeomp ...c'u",ldor c1C,mé.l.,nc.ira que li r
() ap:aJpador encoste na extremlc!ade: (la arvore de I
J11ànlve!as. I

!

Com auxílio de uma chave de fenda, desloque á ár-
vore de manivelas para frente e para tdfi e fi,lça a
leitura indicada pejo relógio microcomparador.

A folga especificada é de 0,1 '- 0,2 111m

(0,0004" - 0,0008")
Gire a árvore de manivelas algumas voltas, a fim de
que as bielas se alinhen1 pcrfeitalnente,

5. Biela ao colo; Fill&iI Apcl~te

Importante

Guie a biela coma ferramenta $.,9406189.

Parafusos das capas das bielas:

Parafusos cOln 15 mlnde rosca:
28 N.ln (21 Ibf.pé).

Parafusos com 40 ml1l úe rosca:
25 N.nl (18,5 lbfpé) + 30"-

Fevereiro/2000
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6A3-'40

8. Vobmte clt) tüotor e seus parafusos;

~ Aperte

Parafusos com: 35 N.lH (26 Ibf. pé) + 3(Y' + 15".

MOTOR MPPl LO ALCOOL

4. Compressor do ar condicionadoesêus parflftl-
50S;

f'i'\l~I Apert.e

9. Platô e (jísco da embreagem;

lO. Bomba de óleo. Veja instruções em "BOivlBA
DE ÓLEO -Instrução";

11. Cárler dó motor;

12. Bujão do cárter.

r--
I

_ ..-~

I
Pai:afusos com: 30-40 N.m (22-29 IbLpé).

5. Esttcador da correia Polj"V" e seu parafuso;

~ Aperte

P~lrafus()COln: 18-.22 N.m.

6. Bomba de direção hidráulica c seus parafusos
ao suporte;

i Aperte
J

Pai'afusos com: 22-28 N.m (16-20 Ibf.pê),

7, Corr~ia Poli "V";

8. Supórtedianteiro do cox.iní do motore seus pa-
ráfusos;

~ Aperte

Parafusos com: 55-70 N .In (40-S I lbf.pé).

Instalação

;~ Instale ou C<mecte
l__ ,.J

I. Transmiss;jo ao motor. Veja instruçí5es em
"TT(ANSIHISS.40 DO MOTOR --Jllstálaçlio";. .

2. Retire (}1l1otordo siJporteM-780668 e instala-
o na fen;amenla R000674:1 com macaco hidráu-
lico J-97Ü3392;

3. Suporte d() compressorcie ar e da bornba hí--
di'áulicfl e seus par~lfLlsoS;

~ Aperte

ParaJusos com: 3(}-40 N.m (22-29 Ibf.pé.),

9. Corrcia Poli "V" no alrcrnador,no condiciona-
dor de ar c na bombn de direção hidrúu!iCtL

10. Conjunto do rj)otor transnlÍssão. Veja {(CON-
JUNTO DO J\;lOTOR E TRANSMIS5}l-\O --
Instalação ", nesta seção.

Fevereiro/2000 CORSA
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BLOCO DO MOTOR

TPMO-J1800

Remoção do lllotür

~~ RênIovaOl.lDesconeete

"'-w.~_'-'V'."""Y""""""'_=_'_","_:\'I:_'_~"';=4'~"""':;'N<~"'::'-A;$.'t~> C":;]1,,«,.1?f_""-'<~"'«>:»2~.4;'}~A:t~~f.i-~;f<_:~~::~: ;!;:;;>iJo"i'"o:.Ú.,';;(,;;",tMJ.;.,:; ~t;~~::,~::.:'~,

6A3-41

Brunimento dos cilindros

Nota: Alguns dos se.rviçüs qne apreseJJ.türeniosa
seguirnüo são necessariamente executados durante
o recondíCionamentode nrn r11()tOI'. Aexccução dt>
penclcrá elas inspeçües a que seriío submeUdos os
motores àntes dó reconclicionamcnto.

I, Conjunto do motor confQrmcas instruções
ilHlicadas sob "CONJUNTO MOTOR E
TRANSMISSÃO - RemoçüiJJ~;

Importante

Fix:eo conjunto do motor no supórtc M-780668,
usando (} üdaptador 3-9506289 com o suporte
R0006748,

,) Conjuntos de êmbolos c bielas., c(}nfOrnl~~as
instruções indicadassob '(ÊMBOLO..., RelJio,
ção","

3. Arvoi'c deman.ívelas;

t:k Bujões das galeri~ls deágüa e óleo.

I~l Lirilpe
B locÇ) do !11Qtol, cómpletanlentc.

~l Inspecione
Bloco do motor quanto a rachadunls c desg~!stes,

Rccondiçionamçnto dos cilirldros,

Se: «inspeção do bloco do m()tor revelar que s6 os
cilindrosesti:io ovalizadose que () bloco d() moto!
poderá ser usado novamente, os cilindros poderão
ser recondiciol1ados por brunimenw. ()LI retificaç5.o e
bl'Llllirnenlo,

Se O desgaste ou.conicidadefQr superior a O, 127 HIlT1

(0,005") os cilindros deverão ser retífie~ldos eblt1-
nidos até que seja possível a instalação do êmbolo
COlTI sobrernediclas, após completar-se o l'econdicio-
ilamento,

o acabürnento após a rctificaç~jo deve ser feito com
mn brunidor, O brunirnemo inidaJ deve ser feito com.
pedras grossas e oucabamento com pedra.) rüais fi-
nas, N~ío deve ficar espelhado, mas com leVeS tnl-
çOs,parü <.lUxiJiaLa lubrificaçíló.

l
lnstaleo brunido!' no cilindro e encostcsl1as pedra:s
ü rnúximo possível, sem que o brunkiorfique Í!11PÇ-

cJído descI' girado manualmente.

Ligue uma furadeiraelé.triUr de 19 mrn (3/4) aôbru-
nidor, faça-a girar e, ao lnesrno tcrnpo, acione vagil-
rosarnentco brunidor para cima c p:.na baixo; em
1(jd6 o cOITlprimellto do cilíndr:o,ilté que gire senl
dilkuJdade~ ..

Dl1ral1te o bj'unírnento, introduza no cilíndn) Ulllit boa
qllantidade de querosene, a fim demantcr as pedras
cos ciUndroslirnpos e lubrificados.

!
f

!
li

f,
!
tr
l':
~
~
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Expanda as pedras do brunidorc rcpÍt(~o brunÍmento
até obter () diâmetro desejado.

Nota: Interrompa de vez em quando o brunÍmento e
introduza o respt:ctivo êmbolo nó cilindro, a fim de
verificar afolga. f-\ntes de introduzir o êlnbolo, lim-
pe lolahncnte o cilindro.

Apõsos serviços no blOCO, limpe-o completamente.

B Inst.ale ou Conecte

t. Bujões nas galerias de água e de óleo

2. Árvore de manivelas conformE;' asínstruçôes
indicadas sob "ÁRVORE DE LVIANHIEIAS ..;,
lnstalaçlio ";

3. Conjuntos dos émbolos-bielas conforme ,\$

instruções indicadas sob "ÊI',lBOLO - insta-
lação";

4. Conjunto do motor no veículo conforrne as
instruções indicadas sob ((CONJUNTO DO
MOTOR E TRANSMISSÃO -Instalação".

DESMONTAGEM DO MOTOR
TPMO-J1820

Desln()nte

I. Conjunto do motor e transmissilo. Veja «CON-
JUNTO DO MOTOR E TlViNSAtlSSf10 DO
VEÍCULO .,-Rc11loçãoJ', nesta ticção;

2. Gíreo tensor automático da correia PaI i'\\j" no
sentido honírio com auxílio de um cabo de for-
ça e .uma chave adequada;

3. Correia Poli "\j" do alternador, do condícionac
dor de are da bomba da direção hidráulica;

4. Parafusos do coxim do motor;

5. Correia Poli "\I":

lv/OTO/( iV1PFl1.0 iÍ.LCOOL

6, Parafuso do esticador da correia Poli "V';';

7. Parafusos dabornba de direç:~lohidráulica;

8. Pand'usas do compressor do ar condicionado;

9. Parafusos elo suporte que fix:anl a bornba clt;
direção bidráulicae o compressor do ar condi-
danado;

!O. Fixe o motor na ferramenta M~780668 usando
adaptador 3-9506289 com o suporte R0006748.

--I
I

!l. Traiismissão.Vcja em ('TRA.NSfvflSSfl0 no
M.OTOR;... Remoçiio";

1'2. Mangueira de equalização elo corpo d,i borbo-
leta a tampa de vál 'lulas;

B. Mangueira de respiro da tampa de válvuk\s:lO
corpo da borboleta;

~\

Fevereiro/ZOGa
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MOTOR j\J[PFI 1.0 ÁLCOOL 6,13-43

14. Chicote principal, desconectando os seguintes
itens:

a. Bobina de ignição;

b. Sensor de ternperatura ao cabeçote;

c. Injetores;

d. Senso!' de temperatura ao cabcçote;

t. Sensor de rotaçüo;

f. Cabos rnassa;

g. Controlador de ar darnarcha lenta lAC;

h. Sensor de posíção da borboleta TPS;

i.Sensor de pressão de óleo;

15. Chicote do motor de partida;

16. Alternador corn chicoteelétríco;

24. Polia da <lrvore de manivelas;

25. Tampa ;:mterior superior e inferior da correia
dentada;

26. Pressione a correia dentada até que o furo do
esticador alinhe com G fLlro do suporte do
esticador e coloque unI pino;

27. Correia dentada;

28. Tampa de válvLllas;

29. Polia da árvore de comando;

30. Parafuso do esticado!' da correia dentada;

31. Tampa posterior da correia dentada;

32. Bomba d'água;

33. Castelo de comando de válvulas;

44, Pescador de óleo;

47. Mancúisda :írvorcdcmanivc!,ls e a árvore de
rnanivelas.

34. Balancins;

35. Pastilnasdas válvulas;

Cárter e a junta;

36. Ajustador hidráulico;

37. Cabeçote ejunta;

38. Filtro de óleo;

39. Embreagem;

40. Vó[ante do motor;

41. Sensor de velocidade;

42. Girea ferramenta M-78066B até que O CíÍrtcr do
lnotar fique para cima;

4"
-) .

45. Bomba de óleo e sua junta;

46. Sorte as bielas e retire os pistões utirizando a
ferramenta S~9406J 89;

..l

17. Porcas do coletor de adrnissüo;

18. Parafusos clom.otor de partida;

19. Respiro do drter;

20. Supórtc da rnangueira doar cOndicionado;

21. Deflctor ele calor do coletor decsópamento;

22. Porcas do coletor ele escapamento;

23. Fixe o volante utilizando a ferramenta
8-9407182;

I
L_.__._.--------'
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MONTAGEM DOSLOCO DO
MOTOR
TPIVIO ~ J1820

[nstahu.:ão
>

~~~ Instale ou Conecte

L Arvore de manivelas;

2. Mancais principais, observando se os ImülcaÍs
estão bem ertc;;üxmlos;

~Apel.t(.~

Parafusos com:
50 N:m + 45° + 15°(36Ibfpé + 45° + J50).

3. Conjunto êmbolo-biela no bloco, cOm ,iuxílio
da ferrmnenta $c9406189 para direcíoluü'a bie-
la, c a cinta universal de anéis posicionando a
seta do çmbolo voltada para a parte frontal do
motor;

4. Capa dabiela com seus parafusos;

Fill Aperte~

Par:xftlsoscorú: 25-30 N.rn (! 8-22 ibf.pe).

5. Junta da bomba de óleo;

MOTOR MPFI 1.0 tiLCOOL

6. Bomba de óbj c seus parafusos;

[I] Aperte

Pm'afusos Com: 20-25 N.m (15-18 Ibfpé).

7. 'I'ubo de sucção e seus parafusos:

~l Aperte

Parafusos com: G~ION .1l1(4--7 lbf.pé).

8. Junta do c;jrter;

9. Cárte! ao motor c seus parafusos;

Aperte

Parafüsoscom: 8--12 N.m (6-9 Ibf.pé).

lO. Retentor da árvore ele manivelas utifizanclo a
ferramenta $-9406186cóm o cabo universal
M-8409l1A;

OlJx.: Instale a arruelaguíade nyloncOln o lado do
chanfro voltado para for<t, j.nstaIe O vedador e utili-
zando o instalado!' S-9406186. TnsU.lle Ol'ctentor:

Fevereiro/2000
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~Apl,rte
Obs.:Utilizar parafusos novos.

11. Volante do motor e seus parafusos sem dar o I" 14. Engrenagem da úrvore de IÍlanivelas;
aperto final;

Parafuso corn:
95 N.m + 3{Yl+ [5° (70 Ibf.pé + 3(Y)+ 150).

15. Posicione o quarto cilindro ctn PMS;

16. JUlltüdo cabeçotc;

LJ, Torque final nos paraütsos do volünte;

[Xl At)críe

[2. Prerida o volante do nlotor com a ferrarnenla
S-9407l82;

Parafusos com:
35 N.m + 3()o + 15° (26lbf.pé +300+15°). Ohs.: Sempre que ]wüver a necessídadeda remoçüo

do c;;lbeçote deVerá sct utilízadaumajunta novarúl
monragern.

17. Cabeçote no bloco do motor;

Obs.: O cabeçote Já deve est<lj'Hl0nt<.\do com Sl(Ús

válvulas. Veja operação de mont<tgem das v<ílvulas
em "Vátvulas, molas ou ved,Klores", nesta scç~ã(),

[8. Pastilhüs dos balancins c osbalanci ns';

Fevereiro/200a
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19, Junta líquida no castelo de comando de válvu-
las e seus parafusos, não dêo aperto final nos
parafúsos;

,

.--...=----\711 \0.-S;~-<~.~'W'\
n../'\! ';-:-.'-"1-:::(",,0. \I " ~---' .I .. ~J"-. (/

~.
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I
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Obs.: O castclo do comando de villvulas deverá es-
tar com o comando de válvulas já montado.

20. Deixe as válvulas do quarto cilindro em balall:-
ço;

21, Torque final nos parafusos do cabeçote;

~ Apert.<.~

Parafusos cóüi:
25 N.m+ 1800 + 10° (l8Ibf.pé + 180°+ !00).

l
I

J1-:fOTORMPFl 1.0 ÁLCOOL

22. Bomba d' água e seus parafusos, sornenteen-
costando-os;

23. Junta metálica do respiro Cki cilrter;

24. Respiro do cárler com seus parafusos;

25. lVlotor de partida e seus parafusos de fixaçfio;

~ Aperte

Parafusos com: 18-30 N.m (13-22 IbLpê).

26. lvlangueira do respiro do drter ao castelo da
árvore de cOlnando, fixando-a com suas braça;,
deiras;

27. Filtro de óleo, apertando-o SOlllente Com IImilo;

28. Junta do coletor de escapamento;

ObR.: Utilize junta nova.

29. Coletor de escapamento e suas porcas;

[I] Aperte

Porcas com: 18'-22 N.m(13--161bf.pé).

30. Junta do coletor de admissão;

Obs.: Utilize junta nova.

31. Coletor de admissão c suas porcas de fíxaçüo;

~ Aperte

Porcas com: 18-22 N.m (l3--161bLpé).

32. Tanlpa posterior da correia dentada e seus para-
fusos;

~ Aperte

Parafusos com: 5--10 N.m (4:-7 Ibt'.pé).

,""""

J
,)

Fevereiro/2000
8D000665

'~,<~i,,!", 'fi.4,*,!,. "1~'.'l.~%~~4.'~;.;:<"-i\t.;~,,,~~~~"_".~"'-~:ii,;_:;';--;;;;;.;--""=_"*,~"_;"_:,o:"""",_;y..,.<,,,~_,< __ ,,_.__ ,.._._.,...,_.._....

CORSA



MOTOR MPFI l.OALCOOL

33. Tensionador da cOI'reia dentada e seus parafu-
sos;

Obs.: Lingüeta (1) da base do rolete tensor deve se
alojar no orifício (2) da carcaÇa da bomba de óleo.

1~~;;:1

..~ ApeI:te

Parat\l$OS com: 18-22 N.m (13-16 IbLpé).

34. Polia do cOinando de vúlvu Ias e seus parafusos;

Obs.: Utilize uma chave fixa adequada, para travar o
comando de válvulas e fixar o parafuso.

6..43-47

~ Aperte

Parafusos com: 40-50 N.111 (29-37 Ibf.pé).

35. Correia dentada;

Obs.: Caso seja necessário efetuar o ajuste, vejacnl
"AJUSTE DA CORREIA DENTADA".

36. 'Tampa anterior inferior e superi()r c!,l correia
dentada;

[!] Aperte

Parafusos.com' 3.5N.m (26IbLpé).

37. Tampa das válvulas e seus parafusos;

Obs.: Ao colocar os parafúsos instale os suportes de
fixação dos cabos de velas e chicoteclétrico.

[Xl Aperte
Parafusoscom; 13-17 N.rn (9,5-12 Ibf.pé),

38, Mangueira ele respiro da tatllpa de válvula~ ao
coletor de adlnissão;

39 .ivlangucira dcequaJ iZçlçãode pressão;

40. Sensor de rotação e seu parafuso, fixando em
seu suporte atrás da tampa posterior ela correia
dentada;

kD\.! Aperte

Parafuso com: 6-10 N,m (4-7 lbf.pé).

4J. Polia ela árvore ele manivelas e seus parafusos;

Obs.: Para dar o aperto final instale ti ferramenta
S-9407 I82 110 volante do motor.

~ Aperte

Parafusos COl'l1:

95N.rn+30o+ 15°(70Ibfpé+30o+ 15°),

Fevereiro/2000 ~ CORSA
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42. Embreagem, utilize a ferramenta S-9407] 83
para centralizá-Ia;

43. Parafwios deJixação da embreagem;

44. Retire a krnunenta S-9407182;

~ Aperte

Parafusos com: 12-18 N.m (9-13 lbr.pé).

45. Bobinn DIS,comseus parafusos;

~I Apert.e

Parafusos.com: 7-..10N.m (5--7 lbf.pé).

46. Cabos de velas;

47. Alternador cornseussuportes e seus panlfusos;

~ Apede

Parafusos com: 18-22 N.Jn (13--'16 lbf.pé).

48. Deflotor de calol' do coletor de escapamento;

49. M.angueirade arrefecimento do bloco do Inotor
ao coletor de admissão;

50. Chicote do motor de partida e do alternador;

51. Chicote ao suporte, localizado no parafllso ih-
ferior de fixação do alternador;

52. Cónectoresdo chicote elétrico:
a. Bicos injetores;
b. Bobina DIS;
e. Sensor de temperatura, localizado !lO

cabeçorc;
d. Cabos massa;
c. Controlador de ai"da marcha lenta lAC;
f. Sensorde posição da borboleta TPS;
g. Sensorde temperatura local ízado nO,coletor

de admissão;
h. Sensor de pressão de óleo.

l\10TOR lyfPFI1.0ÁLCOOL

53. Transmissão. Veja em Ul1?ANEú'rllSSfIO NO
MOTOR - lnstalaçiio'};

54. Retire o motor do suporte;

55. Suporte do cornpressor ele ar e da bomba hí-
drául ica e seus p,irafusos;

~ Aperte

Parafusos com: 30-40N.m (22-29 IbLpé).

56. Compressor do ar condicionado e seus p~lrafu-
50S;

~ Aperte

Parafusos com: 30-40 N.m (22-':'29 Ibfpé).

57. Esticadord~ltorreia Poli "V"e Seu parafuso;

Aperte

Parafuso com: 18-22 N.fil.

58. Bomba de direção hídráulicae seus parafusos
ao suporte;

~ Aperte

Parafusos com: 12-':'28N.m (16-20 Ibf.pé).

59. Correia Poli "V";

60. Suporte diameiroclo coxim do motore seus
parafusos;

~ Aperte

Parafusos com: 55-70 N:nl (40--51 lhf.pé).

61. Correia Poli "V" no alternador. no conc!icion:l-
dor de ar e na bomba da direção hidráulica;

62. Conjunto do motor transmissão veja "'CON-
JUNTO DO MOTOR E TR;lNSf'rflS.SÃO -
lhstalação", nesta seção.

Fevereiro/2000
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lvlOTORMPFI LO ÁLCOOL

CONJUNTO MOTOR E
TRANSMISSÃO DO VEíCULO

TP~IO - J1880

Remoção

B Remova on Desconecte

I. Despressurize a linha de combustível da seguin"
te mancirn:

Desconecte o chicote da bomba de combustível
junto ao súporte da cinta de fixação do t;lnquc.

r'"~;;::;~s~:::...'..._...-5---7-:/7:/-;;-----------~--'---'

Ligtie o veículo até parar por falta decombus-
tível.
Ligue novamente () vt:fculoaproximadameme
5 segundos para obter uma melhor desprcssu-
rizaç;io.

2. Descarregue o sistema de arrefecimento. Vej<~
uSISl'Ei'vIA DE flRREFECIMENTO -DES.
CARGA" - Seçüo lB;

3. Cabo Ilegativo da bateria;

,-~ _~ ..N_~. "-_: .."""_'_«- ._._._""""" .<w._'"..-".'<.._=-»..~

6;\3-49

4. Mangueira cio radiador, escoando o líquido de
arrefecimento; .

rn hnpodante

Recolha o líquido de arrefeci lnento.

5. Concct<)r do SenS()f de temperatura do ar de <ld.
missão;

6. Mangueira do filtro de ar;

7. Tampa do filtro de ar;

8, Filtro de ar;

9. Suporte elO filtro dê",ar;

1O~Mangueira de vácuo do servo freio junto ao
coletor de ~ldmíssão;

1I. Mangueira do radiador ao tanque de expansão;

12. Conectol'es do chíc()te princípü! internamente
do veículo, local1zadojunto ao ECM;

Obs.: Passar os conectares com cuidado pari! o
compartimento do motor, para não danificar os
corlcctores.

13. Mangueira de vácuo do lnotor;

Fevereiro/2000 ~
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6A.3-50

14. Tanque de c)(panSnO do sistema de arrefe-
cimento;

15. Linh~l de alimentação ele cornbustível do tubo
distribuidor; ütilizando a ferramentaS-940 1234;

16. Linha de retorno de combustível do regulador
ele pressão, utilizando a ferramenta 5-9401234;

17. Cabo do ;Iceienldor do carne da Y{dvula de ace-
leraçüo;

18. Mangueiras do sistema de aquecimento;

19. CabOclo velocímetro;

20. Terminais do alternador;

MOTOR il:1PFI J.O.4.LCOOL

21.. Mangueiras da direção hidráulica junto a borl1-
bacla direção hidráulica, quando equ ipado;

[1J Importante

Recolha o óleo hidráulico.

22. Recolha. o gás do sistema do condicíOl)ador de
ar, quando equipado;

23. Mangueira do compressor do condicionador de
~lr;

24. Levante o veículo;

25. Protetorclocárter do motor;

16. Parafusos de fíxaçüo do tubo de escapmncnto
di~mteiro ao coletor de escapamento;

27. Braçadeira do tubo de escapamento dianteiro ao
abafador traseiro e remova-o ..Tubo de escapa-
mento dianteiro;

Fevereiro/20GO

-..,..•,'"~- ""'''~~"''''~~-''''' ....~..

L:L:=7
SD000665

CORSA



__ ~..~n_~.<._. __ . ""_.,,,,_._,_, _

MOTOU MJ>FI 1.0 ;(LCOOL 6A3-51

28. Parafuso da manga ele eixo ::l. torre, ambos os
lados;

29. Junta esférica da 111angade eixo;

//

35. Porcas de fixação das semi-árvores, fixando a
ferramenta J-8 10300 nos parafusos do disco de
freio e a outra extremidade da r-erramcnta, apóie
no PISO;

33. T'írante com o braço de controle e o
estabi lizador;

30. Parafusos cio braço de controle da suspensão;

31. Braços de çontrole da suspensüü da carroçaria;
Presilha do liame de 11ludanças na transmissão;

i/i! :

/
'/1 i,

1

1

/.,1 liI, I I'
/
" ,I j ')

I111
11

ill/ ~
ill!'.~!'1

0~ii'"

.{~~~~ ,."::::::

38. Liame de mudanças na transmissflo;

39. Instale a.ferrament<\ R0006747 e o macaco hi-
dráulico J-9703392;

36. Scmi-,írvoredo cubo de roda;
1"7~/.

I
~ I~-'------_._---""""""'"

\

Parafuso do tirante sujeitador;"?_1_ ..

34. Cupílha da porca castelo; Apóie o conjunto 11lotor/transmissão adcqua-
dmnente e levante-o ligeiramente.

Fevereíra/20aO ~
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6A.3-52

40. Parafusos do suporte direito do motor;

41. Parafusos do suporte esquerdo do motor i.l

longarina;

42. Parafusos do suporte traseiro do motor ao
monobloco;

W Importante

Baixe o motOr, cuidadosamente, cerca de I() em,

43. Conectordo compressor do condicionadordq
ar;

44. Conjunto moWr/transmiss11o, baixundo-o para
fora do compartimento do motor;

Ir,] Limpe

Todos os resíduos de cornposto químico das
roscas dos parafusos de fixação dos compo-
nentes da suspensão.

MOTOR MP],"[ LO fÍLCOOL

Instalação

Instale ou Conecte

I. Conjunto do il1otor/transmissão no comparti-
mento do rnotór, com auxílio elo ll1<lc<içohi-
dráulico J-9703392 c a ferramenta R0006747.

2. Conector do compressor do ~lrcondicionado;

3. Parafusos do suporte traseiro do motor;

Obs.: Somente encostando-o,;.

4, Parafusos cio suporte esquerdo;

5. Parafusos do suporte direito;

6. Dê o aperto final l,;m todos os parafusos ele fi~
xação do motor aos suportes;

[I] Aperte

Parafusos com: 60 N.1l1 (44 lbf.pé).

W Importante

Use trava química nos parafusos de fixação dossu~
portes do motor.

Fevereiro/2000 ~
8D000665
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MOTOR MPFl 1.0ÁLCOOL

7. Liame de rnudanças ü transmissüo;

8. Presilha do liame de mudanças;

9. SClTli-àrvorc no cubo da roela dianteira, usando
uma porca castelo 110vac arruela deixando-a
solta;

10. Tirante sujeitador e estabí Iizador;

11. Parafuso de fixação elo braço de controle ao
monobloco;

~ Aperte

Parafuso com: 60 N.m (44 lbf.pé).

12. Junta esférica à manga de eixo, utilize porca
nOIva;

~ Aperte

Porca com: 30 N.m (22 Ibf.pé).

13. Parafusos de fixação do tirante sujeitadodt tra-
vessa, utilize parafusos novos;

~ Aperte

Parafusos com:
50 N.ni + 90" a lOS" (37 Ibf.pé + 90" a IOSO).

6/\3-53

15. Rodas dianteiras;

!Li'l Inspecione
o nível de fluido ela transmissão e complete-o, se
necessário.

A inspeção deve ser feita através cio furo na parte
trasei ra esquerda da carcaça; 01hando-se enn! ircção
à dianteira do veículo.

16. Ligue o liame de mud,;nças aos Iiames da trans-
missão e ajuste-o conformeindicadoern
"LJALHES DE MUDfiNÇ'ilS D/1 TlV1NS-
i\!IlSS40 - Ajustagem";

17. Tubo de escapamento dianteiro ao abafador tra-
seiro, fixandoslnl braçadeira;

~ Aperte

Parafusos da braçadeira com:
15-20 N.rtl (Il-15 Ibf.pé).

18. Tubo de escapamento dianteiro ao coletor de
escapamento, fixando com seus parafusos;

~ Aperte.

14. Semi-árvore no cubo da roda diantcín~, usando I Parafusos com: 25 N.m (18 Ibf.pé).
uma porca castelo nova e arruela dClx::mdo-a
solta; I 19. Mangueira do compressor de ,ir;

IQ Efetue

Aplique à porca-castelo ela semi-<írvorc um pré-
torque de 100 N.m (74 lbf.pé) e solte a porca-
castelo novamente.

Em seguida aplique à porca Ull1 torque ele
20 N.rn + 90° (15 Ibf.pé +90").

[~JImpoi.tante
Se não houver coincidência do rebaixo da porca cas-
telo com o furo do eÍxo, solte a porca até que coinci-
da e instale a cllpilha.

20. IVlangueira ela dircçãohic!niulicajunto a bomba
da bOll1ba de direção hidniulica;

21. Terminais do alternador;

22. Cabo do velocímetro à transmissão;

23. IvIangueiras dosislema ele arrefecirncnto;

24. Cabo doace!erailor ao came da válvula de ace-
leração, ajuste se necessário;

25, Terminais massa ao coletor de <ldmissão;

26. Linha de retorno de combustível ao regulador
de pressão;

Fevereiro/2000
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6A3~54

27. Linha de alimentação de combustível ao tubo
distribuidor;

28. Tanque de expansão;

29 .. Mangueira do tanque de expansão ao sistema
de arrefecimento;

30. Mangueira de vácuo ao motor;

31. Passe os conectares com cuidado para dentro
cio veículo;

32. Concctores do chícotc principal ínternarnente do
veículo, localizado junto ao EeM;

33. Mangueiras superiores ao radiador;

34. Mangueira de vácuo elo servo freiQ jllnwao
coletor de a.dmissão;

35. Suporte do filtrQ de ar;

36. Filtro de ar;

37. Tampa elo supartedo filtro de ar;

38. Mangueira elo filtro de ar;

39. Concctor do sensor de temperatura do ar ele ad-
missão;

40. Abasteçao sistema de arrefecimento através do
tanque de expansão;

41. Abasteça üsistema de refrigeração. Veja "SIS'-
TEMA DE REFRIGERAÇÃO - C;U?GA";
."j'eçüo 1H;

42. Protetor dedrter;

43. 01bo l1egativoda bateria.

MOTOR MPFI 1.0 ALCOOL

CÁRTER E/OU JUNTA DO
CÁRTER

TPlVIO - JI000

Remoção

B Remova ou nescOll(~de

L Posicione o veÍCulo em um elevador;

2, Tampa de abastecimento de óleo na tampa de
válvulas;

3. Levante o elevador;

4. Utilize mil rccip.iente adequado para CS(;O,u' {)

óleo;

5.$ólte o bujüo do cárter, eSCoando todo o óleo;

6; Protetor do cárter;

7. Parafusos da transmissão:IO cárler;

S. Pürafusosdo cártcrao motor;

Obs.: Do lado do volante do motor ex:Ístern dois pa-
rafusos de fixação que para removê-los será neces-
sário retirar uma tampa ele proteção de borracha.

9. Cárter;

10. Junta do diteI'.

~Limpe

Resíduo de junta, no bloco do motor e no C<1rter,
tendo cuidado par;i não riscar as superfícies de
contato da nova junta.

IL1fI Inspecione
Cárler quanto ti empenanleílto.

Fevereiro/200a
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MOTOR MPFI1.O ÁLCOOL

Instahlção

B Instale ()u Conecte

I. Junta nova no cártcr;

2. Cártei' ao motor e seus parafusos;

1'1\1 Aperte
~j

Parafusos con1: 8-12 N.m.

3. Parafusos de fixaçüo da transmíssiío ao drter;

~: Aperte

Pmafusos com: 60-80 N.m (44-59Ibf.pé)

4. Borrachas de proteção dos parafusos aolaçlo do
volante do motor;

5. Nova arruela de vcdação no bujão do cártere .
instale-o;

g:x] Aperte

Bujão com: 30-60 N.m (22-44Ibf.pé).

6. Protetor do cárter;

7. Abaixe o elevador;

8. Abasteça o rnotor com óleo especificado cna
quantidade especificada;

9. T<llllpa de abastecimento de óleQ na tampa de
vàlvulas.

6A3-55
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6B • MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO
6B-Ol-

RADIADOR

Remoção

tE Remova ou desconecté

i. Tampa do tanque de expansã.o, aliviando a pres-
são do sistema

2. Conexões elétricas do motor do ventilador (l) e
do interruptor ténnico (2)

C0fJ141[JJ

4.Prcsilhas superiores, do radiador

5. RadIador,]unto com o ventilador

6. Defletor de UI" e ventilador, do radiador

~ Limpe

• Radiador, lavando-o com detergente e enxaguan-
do-o com água quente.

3. Mangueiras cure,. i.t.a e esquerda do radiador e do 1'.1 . .
tanque de expansão ~J InspeCIOne

Abril, 1995

o Oestadodacolmeiaedostanques.Encha-oscom
água limpa e examine~os quanto a vazamento.

Instalação

8 Instale ou conecte

L Dellet()rdeare ventilador ao radiador

2. Conjunto radiador e ventilador no veículo

3. Presilhas doradiador

4, Mangueiras (lO radiador

CORSA



6B:""02 MOTOR ~ SISTEMA DE ARREFEClMEN1'O

C06~-iJl).J

4. Mangueira inferior.do radiador e recolha a solu:-
çãode an'efecimcnto

5. Mangueira da carcaça do termostato

6. Parafusos (setas) e carcaça do termostato

5. Mangueira do tanque de expansao I 3. Parafusos e cohertura traseira da correiadentada

6. Conexões elétricas do motor do ventil.ador e do
interruptor térmico

Remova o sellsor de temperatura da água ou
bujão existentes na parte superior da caixa da
válvula termos tática, a fim de permitir a saída do
ar existente no bloco do motor.

• Ligue o matare deixe-o a aproximadamente 1000
rpm.

o Após a 'saída do ar, recoloque o sensor/bujão e
continue com o abastecimento da solução refri-
gerante.

• Aba'iteça o sistema COrri água potável e 3,3 litros
de líquido protetor para radiador, peça
n° 09985451,

[I] Importante

VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Remoção

B Remova ou ~esconecte

1. Correia dentada. Veja instruções em "COR-
RETA. DENTilDA.-Remoçâo", na seção 6A2

2. Polia dentada da árvore de comando. Veja ins-
truções em "POLIA DENTADA DA ÁRVORE
DE COMANDO-Remoção", na seção 6A2

"I

ÇOóll-/¥15

7. Termostato

Abrft,1995 CORSA
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MOTOR - SISTEM.4 DE .flRREFECIMENTO 6B-03

Instalação rn Importante

VENTILADOR

•• Abasteça o sistema com água potávc1 e 3,3lítros
de líquido protetor para radiador, peça n°
09985451.

q Remova.o sensor de temperatura da água ou
bujão existentes na parte superior da caixa da
válvula tennostática, a fim de permitir a saída do
ar ex.istenteno bloco do motor.

•• Ligue o motor e deixe-o a aproximadamente 1000
rpm.

•• Após a saída doar, recoloque o sensor/bujão e
continue com o abastecimento da solução refri-
gerante.

Remoção.
II

11 R Remova ou desconecte
I
11 1. Conexão do chicote do motor do ventilador

CO~1'-,(jv6t . _ '. , _'
.. . J 2. Parafusos de f!xaçao do conjunto det1.etor ventI~

lador (setas)

1..Termostato e carcaça com nova junta e parafusos

•• Posícionecorretamente a junta,ôbserve as reen-
trâncias (setas).

B Instale ou conecte

f"

rn Importante

gx] Aperte

•• Parafusos com: 10 N.m (7 Ibf.pé)

2. Mangueira à carcaça do termostato

3. Mangueira inferior do ntdiador

4. Polia dentada da árvore de comando. Veja ins-
truções em ((POLIA DENTADA DA ARVORE
DE COlvlANDO-lnstalação", na seção 6A2

6. Correia dentada. Veja instruções em "COR_
RETA DENT/1DA-Tnstalaçao", na seção 6A2

Abril, 1995 ~
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6B-04

3. Conjunto defletor ventilador

4. Palhetas do ventilador, removendo a presilha

C(}(iR,ti08

5. Motor do ventilador, do defletor de ar (setas)

Ç()6(J.q(}fl

Instalação

~.~ Instale ou conecte
'---'

1; Motor do ventilador ao defletorde ar

MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO

2. Palhetas do ventilador

3. Conjunto def1etor vcntilador no veículo e seus
parafusos

4. Conexão do chicote do motor do ventilador

BOMBA D'ÁGUA

Remoção

I!il Remova ou desconecte

1. ümeia dentada. Veja instruções em ((COR-
REIA DENTADA-Remoção", na seção 6A2

2. Polia dentada da árvore de comando. Veja ins-
truções em "POLIA DA ÁRVORE DE CO-
MANDO-Remoção"; na seção 6A2

3. Polia dentada, da árvore de manivelas

4. Rolete tensor da correia dentada (seta)

CO(;tJ.(}IO

Abri" 1995 ~ CORSA
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MOTOR - SISTEMA DE ARREFECIMENTO

5. Cobertura lraseirada correia dentada (setas)

CCYilt.(jf1

6. Mangueira inferior do radiaç10r e recolha o líqui-
do dearrefecimenlo

7. Parafusos (selas) ebombad' água

o

CQ)J;.fNJ

6B-05

Instalação

t8j Instale ou conecte

1. Novo anel vedado r, untado com graxa silicone,
na bomba d'água (sela)

C('"'68~UJ

2. Bomba d'água no blocado motor, apertando os
parafusos manualmente

J..Mangueira inferior do radiador

4. Cobertura traseira da correia dcn tada

5. PoUadentadana árvore de manivelas

6. Polia dentada na ái'vore de comando. Veja ins-
truções em "POLIA DENTADA DA ÁRVORE
DECOMANDO....,Illslalilçâo", na seção. 6A2

7. Correia dentadé.1. Veja instruções em ((COR.
REIA DENTADA-Instalação", na seção 6A2

rn Importante

• Abasteçaüsisterna com água potável e 3,3 litros
dc I.Íquido protetor para radiador, peça n°
09985451.

Abríl,1995 ~. CORSA



68-06

• Remova o senso r de ternperatura da água ou
bujão existentes na parte superior da caixa da
válvula termostática, a fim de permitir a saída do
ilr existente no bloco do motor.

• Ligue o motore deixe~o a aproximadamente 1000
rpm.

• Após a saída do ar, recoloque o scnsor/bujão c
contin\lC com O abastecimento da solução refri-
gerante,

INTERRUPTOR TÉRMICO DO
VENTilADOR

Substituição

B Remova ou desconecte

1. Conexão elétrica do interruptor

2. Interruptor do ventilador, do radiador erecolha
o líquido de arrefecimento

-~..---
-.-10

---
~-==-=-----::i

COrill"fj,l4.1

,HOl'OR - SISl'E'ft,fA DE ARREFECIMENTO

F~ Instale ou conecte

L Interruptor do Ventilador no radiador

2. Conexão cIétricaao interruptor

[1] Importante

• Aba.steça o sistema eml] água potável e 3,31i tros
de líquido protetor para radiador, peça nO
09985451.

• Remova o senso r de temperatüra da água ou
bujão existentes na p;ute superior da caixa da
válvula termostática, a fim ele permitir a saída do
ar existente no bloco do motor.

• Ligue o matore deixe-o aaproximadamente 1000
rpm,

• Após a saída do ar, recoloque o sensor/bujãoe
continue com o abastecimento da solução refri-
gerante.

Abri/,1995 J:8=r CORSA

•••. '~""---;-:'<'~;W;~~"~<'~ __ :"'N;,::;"-=»';- "_"==_..<-"~-;'-N,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,_' __'_"''<0'''''''_''''''''''-;-'-'-''_'<_'''''''''''_~''"''- __'' "'__ ."m~



lHOTOR - SISTEMA Dl<: ARREFECIMENTO

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m
Parafuso de fiXilÇãoda carcaça daválvula termoStática , ,.•................ 10

6B-~()7

lbf.pé

7

Abril,1995
CORSA



6C • SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

BombaIBóia de Combustível (Wind, GLeGSi) 6C-Ol

BornbaIBóia de Combustível. ;.;, , ; , 6C-O I
Gargalo de Enchimento do Tanque de Combustível 6C-04

Filtro de Combustível ,.; i ••••••••••••••••••••••••• i ••• 6C-04

Tanque de Combustível (Wínd, GLe GSi) 6C-05

Tanque de Combustível. (Pickup) i, , ;.. , i ••••••••• ;. 6C-06
Especificações Técnicas '0 •••••••••••••••••••••••• i •••••••.••••• ;'., .• , ••••••••• , ••••••• 0'0 •••••••• o •••• 6C-08

Especí [icações de Torção ; ,..•..." ...•.... 0.0 ••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••• 6C-08

Assunto

Abril, 1995
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6C •• MOTOR - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
6('-01

6. Bomba/bóia com auxílio de un1U chave dc fc:;:nd<tBOMBA/BÓiA DE
COMBUSTíVEL (WIND, Gl e
GSi)

Substituição

l+~ Remova ou desconecte

L Assento do banco traseiro, levantando-o

2, Lingüeta do carpete, dobrando-a para trás

3. Conexão elétrica

CO.1f.m!}

4. Mangueira de cOmbustível

5. Cabo elétrico

I'--.--.._-----

t8jlnstale ouconecte

1. Bomba/bóia em seu alojamcnto

2. Cabo elétrico

3. Mangueira de combustível

4. Conexão elétrica

5. Lingüeta do carpete em sua posição

6. Assento do banco traseiro, abaixando-o

BOMBA/BÓiA DE
COMBUSTíVEl- (PICKUP)

Substituiçào

B Remova ou desconecte

COr,C,rXl1.

1. Tanquc de combilstÍvel, conforme as instmções
indicadas sob f'TANQUE DE COMBUSTÍVEL
(Pickup)-Remoçiio"

Abril,1995
CORSA



6C-02

2. Chicote da bomba

COdC.WJ

3. Linhas de combustível da bomba

4. Tampa com o auxílio de uma chave de fenda

MOTOR-SlSTEMA DE ALIMENTAÇÃO

I 21 Importante

• Pressione as travas e puxe a bomba para cima com
o auxílio de gancho colocado na quarta trava,

C06C'-iia.5

c.J
S. Tampa da bomba desconectando-a do tubo de

retorno

6. Chicote elétrico

7. Bóia puxando-a com um gancho

ft +! Instale ou conecte
L-..._l

1. Bóia, encaixando-a em sua posição

C06(.UlJ(;

Abril, 1995 ~ CORSA
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MOl'OR-SISTElvlA DE ALIMENTAÇÃO ~

2. Chicote elétrico rn Importante

......._.""-_ ----------- II·

C06C..fi;l

3. Tampa na bomba conectando o tubo de retorno

Lubrifique, levemente, o vedado r novo com va-
selina

COf,C,Q(IV

._._-_ ....

I
CO?ll-OlfJl

'.~.J

5. Bornbalbóia de combustível no tanque com o
auxílio de uma chave de fenda

COtíCt)}8

g

4. Vedador novo

6. Chicote elétrico da boniba

Abril,1995 ~ CORSA



6C~04 MOTOR-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

.• Feche as mangueiras para t\ão escortercombus-
B II tível

GARGALO DE ENCHIMENTO
DO TANQUE DE
COMBUSTíVEL

rn Importante

.• Esvazie o tanque de combustível,us<\l1do uma
bomba à prova de explosão.

B Remova ou desconecte

I. Parafuso de fixação do gargalo de enchime,nto

2,Braçadeirás ,6tubos

3, Gargalo deenchímento

[L!l Inspecione
.. o gargalo de enchimento, quanto aofunciona~

menta da válvula "anti-derramamento". da Se-
guinte maneira:

- Com o gargalo na posição mostrada na figura,
encha o bocal "A" com combustível. Pelo bocal
"B" não deve escorrer combustível.

A

C06C.(}J1

a Instale ou conecte

1, Gargalo d.eenchimento no veículo

2. Tubos c braçadeiras

B

A

FilTRO DE COMBUSTíVEL

Substituição

~~ Remova ou desconecte

1..Mangueiras de combustível do filtro.

Importante

C(MC4J-tZ

Abril,1995 ~ CORSA
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MOTOR-SISTEMA, DE ALIMENTAÇÃO 6C-05

2. Parafuso e braçadeira de fixação do filtro

1
-j)-_ .....

___ o

c:O(;(,".-uu

4. Mangueira de combustível do filtro

5. Conexão elétrica do medidor de combustível, no
tanque

6. Mangueira de enchimento do tanque c de relorno

IJ i Importante

• Apóie o tanque de combustível em um macaco.

7. Porcas, arruelas e cintas de fixação do tanque

'SJ
~~ Instale ou conecte

I. Parafuso e braçadeira de fixação do filtro

2, Mangueiras de combustível do filtro

TANQUE DE COMBUSTíVEL
(WIND, GL, GSi)

Remoção

rn Importante

• Esvazie o tanque de combustível, usando uma
bomba à prova de explosão.

B Remova ou desconecte

1. Tubo de escapamento

2. Cabo do freio de estacionamento, de seu suporte

3. Conexão elétrica da bomba de combustível, veja
acesso à bomba, conforme descrito em "BONI.
BA DE COMBUSTÍVEL-Remoção"

:2

C06C.fJUI

Abaixe um pouco o tanque através do lnacaco.

8. Mangueira de respiro

9. Tanque de combustível

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Tanque de combustível em sua posiç~íocom o
auxílio do macaco hidráulico

2. Chicote elétrico da bomba de combustível

3. Cintas metálicas

Abril, 1995 ~ coo~



6C...,06

~ Aperte

• Porcas de fixação das cintas metálicas com:
20 N.m (151bf.pé)

4. Tubos de endürncnto e de retorno de combustí-
vel

rn Importante

• Abasteça o tanqlle com combustível drenado ten-
do cuidado comascguranç<:l.

TANQUE DE COMBUSTíVEL
(PICKUP)

Remoção

a] Importante

• Drene o combustível existente no tanque, colo-
cando o combustível em um recipiente adequado.

~~ Remova ou desconecte

1. Mangueiras do bocal de abasfecimeilto e do
respiro

2. Tubos de alimentação eretorno de combustível

3. Tubo do canister

MOTOR-SISTEMA DE AEIMENTA£ÃO

4. Chicote elétriCo dà bomba decombustívcl

co.c.m.'

[I] Importante

• Apóie o tanque com o macaco'hidráulico

5. Porcas de fixação das cintas metálicas

6. Tanque de combustível

Abril, 1995 ~ CORSA
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MOTOR-SISTEllfA DE ALl1l'fENTAÇÃO

Instalação

B InstaI~ ou coneçte

I. Tanque de combustível. em sua posição com o
auxílio do macaco hidrául ico

2. Chicote elétrico da bomba dccombustívc1

3. Cintas metálicas e suas porcas de fixação

~ Aperte

• Porcas de fixação das cintas metálicas com: 20
N.m (lS lbf.pé)

4. Tubos de alimentação e de retorno de combustí-
vel

iYl. Importante

G Abasteça o tanque com o combustível drenado
tendo cuidado com a segurança.

6C-07

Abri/,1995 .c::::::::r CORSA



6C-08- ./f,tlOTOR-SIS1'EMA DE ALIA-fENTAfÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WindlGL!GSi

Capacidade do tanque decombustivel 46

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

Porcas das cintas metálicas de fixação do tânque

N.m

20

Pickup

50

lbf.pé

15

Abril, 1995 CORSA
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Precauções Gerais , ,.; 6D 1-01

Recarga e Teste de Descarga Rápida 6D 1-0 1

Especificações Técnicas , ,..............•...... ; 6D 1-03

Assunto

6DI. BATERIA

Página
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Precauções Gerais

''''''---''~~''''''""---'-'''~~''''''''''''w~-''!'~*.

6DI. BKfERIA

rn Importante

.--,:J,.-,,-..:... •...-"-;,,_':. ~.; .•. o«;~~'*,

6/)1-01

".•.......•.•.

A bateria "Delco Freedom" é uma bateria selada e
que nunca requer adição de água destilada.

Para indicar suas condições de carga, ela vem equi-
pada com um visor na face superior. Antes de exa-
minar a carga, bata levemente no visor com o dedo.

Olhando-se para dentro do visor, na direção vertical,
pode,...seconstatar um dos 3 casos:

A) Visão de cor verde: inclica que a bateria está em
boas condições, com uma carga acima de 65%.

B) Visão escura: indica que a bateria necessita de
carga e está com carga abaixo de 65%.

C) Visão clara, amarelada: indica que a bateria está
com eletrólito baixo. Quando o veículo apre-
sentar dificuldades na partida, substitua a bate-
ria.

[t!J Inspecione

- Bateria quanto à vazamento do eletrólito

- Carcaça da bateria quanto à trincas

- Bornes da bateria quanto à firmeza.

- Caso a bateria apresente vazamento, evite °con-
tato com a solução, pois esta contém ácido sul-
fúrico.

- Caso tenha havido contato da solução da bateria
com a pele, lave a área atingida com água e
chame um médico.

- A presença de cigarro, chama ou faísca pode
causar a explosão da bateria que apresente vaza-
mento.

rn Importante

Precauções de segurança:

• Perigo de gases explosivos: Proteja sempre os
olhos e a face. Cigarro, chamas e faíscas podem
provocar explosão na bateria. Não faça recarga e
partida com bateria auxi liar sem que tenha instru-
çÕes e treinamento apropriados.

• Veneno, causa queimaduras severas: A solução
da bateria contém ácido sulfúrico. Evite contato
com os olhos, com a pele e com roupas. Em caso
de acidente, enxagüe com água corrente a área
atingida e chame o médico imediatamente. Não
coloque a bateria num ângulo maior de 45° em
qualquer direção, pois ocorrerá vazamento de
eletrólito pelo respiro.

Recarga e Teste de Descarga Rápida

L Verifique a existência de danos óbvios, tais
como eaixa trineada ou tampH que possa permitir
a perda de eletrólito. Se for observado algum
dano, substitua a bateria. Determine a causa do
dano e corrija-o conforme necessário,

2. Verifique o hidrômetro quanto ao estado de car-
ga conforme instruções anteriores.

Abril, 1995 c8:7
CORSA



6DJ-02

Recarga de BaterÍa

1. Conecte a bateria no recarregador, ajuste-o à
regulagem máxima (até 30 ampéres) e recarrc-
gue a bateria, cuidando para que a tensão de
carga não exceda a 16 volts.

2. Faça. acompanhamento da bateria durante a re-
carga quanto à vazamentos, formação excessiva
de gases ou aquecimento aeimade 52"C.

3. Verifique o hidrômetro da bateria a cada hora
quanto à indicação verde. Bata levemente com
os dedos no hidrômetro. Se a cor verde não for
visualizada, prossiga com a recarga.

4. Quando a cor verde aparecere permanecer, a
bateria poderá ser considerada recarregada. Des-
ligue o recarregador.

5. Desconecte a bateria e faça o teste de descarga
rápida.

Teste de Descarga Rápida

rn Importante

Não remova a carga supetficial das baterias manti-
das em estoque.

1. Remova a carga superficial (somente na" bate-
rias instaladas em um veÍCülo ou recém recarre-
gadas). Para tanto, aplique 300 ampéres de
descarga nos terminais da bateria, durante 15
segundos, usando o VAT-38 (testador). Faça-o
em cada bateria separadamente.

2. Desligue a descarga e espere 15 segundos para
a recuperação.

3. Ajuste a resistência do VAT-38 (testador) com
o valor de teste mostrado a seguir, o qual depen-
de domadelo da bateria que está sendo testada .

BATERiA

Modelo de Bateria co;;~~~~ de Teste (A) J
40 A 325 D 160

45 C 425 D 210

45 C 425 E 210
-

S5 C 425 D 210

55 C 425 E 210

60C 450 D 220

4. Aplique a corrente de teste à bateria durante 15
segundos.

5. Leia a voltagem da bateria e des] igue a descarga.

6. Avalie a temperatura da bateria tocando-a e
compare a leitura de voltagem com a tabela de
teste abaixo.

Temperatura Voltagem I
I 21"C e acima 9,6

I 100C 9,4to -l"C
I .-.

L 9,1

7. Se a voltagem for menor do que a mostrada na
tabela, substitua a bateria. Se a voltagem for
maior ou igual, abateria está adequada para uso.

~y-,/"

Abril,1995 .c8:7 conSA
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',C ...
BATERIA,

- -- ~.W&""f.)it .~<»-i"""".'-it""t .•..' .~~

6DI-03

(:
Bateria:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

r--'.i"
\._~

- Tens.ão c •• ,., •••••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••• , •• , ••••••••• ,."' •••••••••••••••••.•••••••••••••.• ', •.•• , •• , •.•••••••.•••••• , ••••••••••.•• , •• ,. ' •• ' ••• , .12 'v

Capacidade:

'_._. Veículos sem condicionador de ar.: ,.".",' , , , ;,.,,; , 42 Alh

- Veículos com condicionador de~H: ,..,..;., " , , ,.,.,.: ,..; , 55 Alh

('.1
Abril,1995
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6D2 • MOTOR -- SISTEMA DE PARTIDA

Motor de Partida:

- Remoção , , ,....•.............................. 602-0 I

- Instalaçao ..,....•............................................... " " , 6D2-0 I

'---Oesmou tagcln, .•......•.•...............................................................•....•....... 6D2-0 1

Testes de RotoreBobinas de Campo ;.......•................................... 6D2-QZ

Retificação de Coletor ..•.., :............................................................•...6D2-03
Teste de Rotação Livre do Motor de Partida •..............•.• ; " 602'-'05

Teste de Rotor Bloqueado do Motor de Partida ...•....... " ,....•....•..... 602 05
Teste de Torção do Motor de Partida .....................••........•..... ,...•............... 602-:-05

Assunto Página •
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602. MOTOR - SISTEMA DE PARTIDA

6D2-01

MOTOR DE PARTIDA [rI Importante

Instalação

~

if/

..•..

CCJ(í{)2("X)~

\

'"

CORSA

3. Capa da bucha anterior, trava e calços

1•. -_J~
ç'jfr/ •• I 'r r_~ .-.-.-.v "_ i

l
4. Parafusos longos que fixam 1campa anterior à ..
tampa posterior /

5. Tampa anterior

6. Escovas positivas de seu ~portc>us~'!.~o ~
gancho de arame para p:;xar a mola ..

Nesta operação, desengate a haste do soJenóide da
l- ,. 1

alavanca acionadora do dispositivo de engrenamen- '
to.

/ ...•
",--

,/

I. Conexão do soIenóide

2. Solenóide

1. Cabo negativo da bateria

2. Do solenóide, os cabos e terminais

3. Parafusos de fixação anterior do suporte ao
bloco

4. Apoio do coletor

5. Parafusos de fixação posterior do motor-de-par-
tida ao bloco

6. Motor de partida e seu suporte

7. Suporte do motor de partida

1. Suporte ao motor de partida

2. Motor de partida e seu suporte no motor

3. Parafusos de fixação posterior do motor de par-
tida

4 ..Apoio do coletor

5. Parafusos de fixação anteriores do suporte ao
bloco

6. Cabos e terminais ao solenóide

7. Cabo negativo da bateria

Desmontagem

~ Desmonte

Abril, 1995
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6D2-02 MOTOR-SISTEMA DE PARTIDA ~,

NOTA: As escovas positivas são aquelas que se
ligam às bobinas de campo.

13. Retentor (2) deslocando-o com um tubo adequa-
do (1)

CO/iJ)UJiI(i

.'
'-'

r
'--o

C(;(,[}UX}j

CORSA

2

1

"

t
,;1 •..

/

,.

14. Anel de trava, seu retentor e o dispositivQ de
engrenamento

Para detectar curtos-circuitos no rotor, coloque-o
num aparelho de teste "cigarra". Segure uma lâmina
de serra sobre o roto r. Se a lâmina vibrar, o rotor está
em curto.

TESTES DO ROTOR E
BOBINAS DE CAMPO

C060?./XJI

~L::II:I=J

\..•.

1995

8. Carcaça com as bobinas de campo

9. Eixo roscado da alavanca do dispositivo de en-
grenamento

10. Arruelas (metálica e de borracha) de retenção da
alavanca acionadora

7. Suporte das escovas juntamente com as escovas
negativas

"-.--

..
'.'

12. Buchas anterior e posterior, se necessário, usan-
do a ferramenta T -730669

/

o:; ''''"1 ~ I. -/

, \ I I .-.. ~ C06J)].lXJJ

~ 1 lI. Conjunto dor~or, dispositivo de engrenamento
;.••~ e alavanca

-i.•.
Ifbri/,
~, ,1-f'.-. 1; ,

. ') >, '
14_----:.l

I
I

I, I. ~,

~,l
""(-o , ,

I õ\



MOTOR..;..SlSTE1!4A DE PARTIDA

Ret~xarnine-o depois de limpar os vãos entre as
barras.

Se a lâmina continuar vibrando, substítua o rotor.

Ligue ospil1oS do ohmímetro entre o eixo ou núcleo
do rotor e o co1ctor. Se o aparelho indicar baixa
resistência, o rotor está em massa e deve ser substi-
tuído.

-_._._--_ .._._,

I

COtl.l?-l)fj'i

Coloque Um pino do ohmímetro em cada ex.tremida-
de das bobinélsde campo. Se ele indicar a!tarci>is-
tência, existedrcuito-aberto nas bobinas, as quais
deverão ser substituídas.

~ .. /~
_ _._o'. /'r-'"~

.c~r"'- ...._. ..__ ~ C06fj2'(iíi.A; ;

6D2-03

Encoste um pino do ohmírnclro sobre a escova iso-
lada e outro na carcaça ..Se elaindícar baixa resistên-
cia, as bobinas estão em massa e deverã.o ser
substituídas.

Ç'[){Jf}2~XJ!;

RETIFICAÇÃO DO COLETOR
A retificação deve ser feita num torno até que toda
a aspereza seja eliminada.

Recorte 0,5 mm do isolador entrem; barras do cole-
tor~

Fâça recorte plano e .ao longo. de todo coletor.

Limpe as ranhuras. Lixe o col.eter comlixa de papel
nO400 para remover as rebarbas do recorte.

Reexamine o induzídú na "cigarra" para ver se há
curtos-ci rcuitos.

Montagem

~~I.Monte
L Dispositivo deengrenamento no eixo do rotor.

Abril, 1995 ~. C~~



6D2'-04 MOTOR-SISTEM.4 DE PARTIDA

Lubrifique a bucha do dispositivo de engrenamento
com graxa à base de sabão de lítio. .

4. Retentor (1) sobre anel de trava (2)

COM)'UJ12

5 B'uchas anterior e posterior, caso tenham sido
removidas, usando a ferramenta T-730669

6. Conjunto rotor,dispositivo de engrenamento e
alavanca

7. Arruelas de t:etençãoda alavanca acionadora

8:, Eixo roscado daalav:,lnça aCioi1adorado dispo-
sitivo de engremil1lento

9. Carcaça com as bobinas de campo

10. Suporte das escova.,>juntamente com as escovas
negativas

U. Escovas negativa,> em SeU suporte

12. Tampaanteriô[

13, Parafusos longos, fixando a tampa anterior à
tampa posterior

14. Calços, trava e capa da bucha anterior

15. So1cn6ide

COf,.J)UJIO i

C05Di-iJl1

1
2

3

2

2. Retentor (3), com o lado aberto para fora

3. Anel (1) até encaixar no canalete (2)

r

rn Importante

L
Abril, 1995 ~ CORSA
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I

AtOTOR-SIS TEMA DE PARl1D:-i 6D2...;.05

m Importante

Nesta operação engate a haste do solenóidc na ala-
vancaacionadora do dispositivo de engrenamento.

16. Conexi1o do solenóide

Teste de rotor bloqueado do
motor de partida

Usando os elementos mostrados na figura, faça as
Ligações indicadas. Empregue resistência variável de
alta capacidade (1). O motor de partida deve est.w
firmemente montado e seu pinhão travado por uma
alavanca (2) .

Instale o motor de partida conforme as instruções
indicadas sob "MOTOR DE PAR TIDA,-Illstala-
çüo".

Teste de rotação livre do
motor de partida

Usando uma bateria totalmente carregada, faça as
ligações indicadas. Faça a leitura do amperímetro
O), do voltímetro (2) e o tacômetro (3), que devem
dar os seguintes resultados:

AnlperÍl1lctro: 49-76 A

Voltímetro: 10,4 V

Tacômetro: 6200-9400 r.p.m. - - • COi>{)].(J14

Ao ser aplicada a voltagem especificada, a corrente
deve cair entre os valores mínimo e médio específi-
co; como indicado:

Voltímetro:

- Mínima: 9,5 V

-Média 9,5V

Amperímetro:

-Mínima 210A

- Máximo: 250 A

I

I
~-_._.----_..._-- ..~d

1---
I
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6D2-06 MOTOR-SISTEMA DE PARTIDA

Teste de torção do motor de partida

Use os mesmos elementos e ligações empregados no
teste anterior. Prenda um dinamômetro (l )(balança)
no braço da alavanca de trava (2), a 30,5 cmdo eixo
do motor. A força a ser indicada pelo dinamômetro
deve ~er de 14,7 N (3 lbf) .

- ~ .. "COfiD2:.v!J

.d,..•.
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6D3 • MOTOR-SISTEMA DE CARGA

Alternador:

-Teste de Funcionamento , " ;,', , " 6D3-01

- Teste de Capacidade do Alternactor .." ...•.•..................•.......................... 603-01
- Alternador do Tipo Compacto " , , i •••.••••.•. 603-02

- Destnontagem ; ; '...•......;..•..,'.....•.•.•." 603- ..02

-- Teste do Rotor ,."•........................................" ...........•..........•.... ;; 6D3-03
-Teste do Estator .....•............ ,; ;..,..•.....•....•...... ; ;........•.................. 6D3-.05

- Teste da Ponte Retificadora ..;...............•........................ ,.........•..•........... 603-06
- Teste do Trio de Diodos ..................•................................. , ,........•. 6D3-06

.- Teste do Regulador de Voltagem ..;••........... ; " 6D3-Q7

-' - l\1ontagem , ,.•....•...................... ' ,•... ;'0 •••• 6D3-07

- Localização de Componentes., ~..i•.•...;.........•..•.••.•, .•••••.•••••••••..•••6D3-07

Lâmpada Indicadora de Carga ....•........•, '," .......................•...... 603-08

Assunto
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6D3 • MOTOR SISTEMA DE CARGA
6D3"'()1

-,.. C06DUW2

3

Caso contrário, mantenha a bateria sob carga com o
reostato e ligue em massa o alternador.

Acione o alternador II velocidade moderada e ajuste
o reostato, conforme a necessidade, para obter o
máximo rendimento. Se este se achar dentro da
tolerância de 10% em relação à especificação, subs-
titua O regulador e teste a bobina de campo.

Às vezes, quando o veículo funciona com todos os
acessórios ligados, consome tanta energia que o
alternador tem de produzir o máximo para simples-
mente manter o equilíbrio. Em tais casos, é necessá.
rio tanta energia quanta se possa obter. Execute o
teste de capacidade, do seguinte modo:

Teste ele capacidade do alteI"nado!"

Lígue aos terminais da bateria um reostato (1) a fim
de simular a condição representada por todos os
acessórios ligados. A seguir, ligue um voltímetro (2)
aos terminais de saída e massa do alternador e um
amperímetro (3) em série, na saída do alternador.

rn Importante

Se não puder ser obtida a tolerância de 10% proceda
ao teste da bobina de campo, do trio de díodos, da
ponte retificadora e do estator.

(XióDJ-Om'"

1

--

ALTERNADOR

Teste de funcionamento no veículo

Desl igue () cabo do termina 1 positivo (+) do a lterna-
dor e ligue em série um amperímetro (1). ljgue
também um voltímetro (2) entre os terminais positi-
vo (+) c negativo (-) do alternador.

Aumente vagarosamente a velocidade do alternador
e observe a voltagem. Se a voltagem for descontro-
lada em relação à velocidade do rotor e subir acima
de 15,5 volts, examine o alternador quanto à massa
do cabo da escova. Se não estiver em massa, substi-
tua o regulador e teste a bobina de campo.

Se a voltagem for inferiora 15,5 volt<;, ligue o I i
reostato.

Acione o alternador a velocidade moderada e ajuste
o reostato, conforme a necessidade, para obter II

máxima saída de corrente.

Se () rendimento estiver dentro de 10% do especifi-
cado na tati1pa do alternador, este se encontra em
bom estadQ.

Abril, 1995 .c:::::::::r CORSA
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6D3-02

Nestas condições, eleve a rotação do motor. A am-
peragem deve chegar, no máximo, à amperagem
especificada na tar:npa. O vo!límetro deve indicar
15,5 V.

Alternador do tipo "compacto"

o carsa utiliza um alternador do tipo "compacto".
Este alternador ê ventilado por dois ventiladores
internos, os quais produzem dois fluxos de ar dife-
rentes e que traz como vantagema redução de ruído.
O alternador auto induzido de 12 pinos possui um
rotor do tipo sincrênico, est<l equipado com anéis
coletores de tamanho reduzido e retificadores díodos
do tipo "Z".

Nos veículos sem ar condicionado são utilizados
alternadores com capacidade de 70 A, enquanto que
nos veículos equipados com ar condicionado são
usados alternadores de 120 A.

C{){;J>J'()oJ

1. Carcaça

2. Estator

.MOTOR SISTE:1tA DE CARGA

3. Rotar

4 Anéis coletores pequenos

5. Ventilador interno

6. Retificador externo

LÂMPADA INDICADORA DE
CARGA

Exame da lâmpada em relação à chaVe e
ao motor

Para saber se a lâmpada indicadora de carga está
funcionando corretamente, verifique o funciona-
mento da chave de ignição e do motor em relação a

.~""_._-_..._ ...._----
CIIAVE MOTOR LÂMPADA

DESLIGADA PARADO APAGADA

LIGADA PARADO ACESA

LIGADA FUNCIONANDO APAGADA
------

ela.

Exame da condição "Chave. ligada.
lâmpada acesa. motor funcionando".

As causas mais prováveis desta irregularidade são:
correia do alternador solta, resistência aberta ou
defeito no regulador transistorizado. Faça as verifi-
cações e corrija o que for necessário.

Exame da condição "Chave ligada -
lâmpada apagada - motor parado"

Esta irregularidade tem como causas mais viáveis:
lâmpada queimada, mau contato do soquete, defeito
no regu Iador transistorizado,interrupçiio na corrente
entre a bateria e a chave e inversão dos cabos
"LAMP" e "BAT".

'- ,., /
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MOTOR SISTEhfA DE CARGA
.6D3~3

Proceda as veríficações e faça as c(jrreções cabfveis.

Podti ser feitl) ainda o seguinte teste:

Ligue m:omentaneàinente à massa o cabo "LAMP".
Se a h1mpacla não se acender, religlle o cabo
"LAMP" eo"BAT"ao alternador: insira urna chave
de renda no orifído de teste, a firn de ligar à massa
,a bobina de camp<:i. O resultado poderá indicar ti
proviclênda a ser tornada.

Se a, lâmpada não se acender, teste a conexão entre
o chicote co terminal "LAMP" doaltcrnador e
examine quanto a circult(}UbeliQ aseSepy,ts, 0$anéis
c1eslizantes, e bobinas de campo.

Seagora a lâmpada se acender, substltuaoregulador
e teste as bobihasdecampo

CONJUNTO DO
ALTERNADOR

Desmontagem, inspeção, testes e
montagem- ....
B
Remova ou desconecte

L Cabo negativa da. bateria

2. Fio doternlÍnal "BAT"

3. Conector "LAMP" e "BAT"

4. Cabo-massa

5. Correia do ventilador

6. Alternador

~~ Desmonte

L Tampa postt::rior

.~.. ....•••

flí1 I. ImportanteW

o e$tati;)r permanece na tampa posterior.

2. Porcas.dos términaisd(j i;stator

3,Estat<.it;

$ 6' 11&
-.<flP'_

coWt"",

COól)UQS
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6D3-fJ4

4. Molas das escovas

5. Trio dedíodos

~

6. Porta escovas

MOTOR SISTEMA DE CARGA.

7. Regulador de voltagem

.COó[)]

COO{)1(;«,

g; Ponte retiticadora

..
,....
.•.

Abrif, 1995
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MOTOR SlSTEA1A DE CARGA

[11 Importante

_'_A'»~_""",~_..-"",;"",_"""", -~,-~-"-ww.</__ t~'Y"'''':'<_:!~,l_-;,":;;; ;--"",~W';.;),;ó..>'t<~'~'1;,<:';;y~_;~""",AAf.$**~.';<,;l."~t,~

6D3-05

Teste do rotor

Caso seja necessário, remova o rolamento da tampa
posterior, apoiando esta num tubo adequado (B) e
prensando o rolamento por meio de um tarugo ade-
quado (A).

Para verificar seo rotor está em curto-circuito, ligue
Um pino de prova do ohmímetro no eixo do rotor e
o outro, indistintamente, em qualquer elos anéis des:'"
lizantes. Se o aparelho apresentar leitura inferior a 6
ohms, é sinal de curto-circuito no enrolamento.

A

B

9. Polia

10. Ventilador

11. Colar externo (estreito)

12. Rotor

13. Colar interno

14. Retentor

15. Junta

16. Rolamento da tampa anterior

17. Defletor

C06DW]O

~•. '/1..... _.~ .:--~.••...•. ~'.
b-h.-'~ _,~

~:: .:
..-.--.,

C06!nOlJ

Para ,rerificar se rio rotor há alguin circuito aberto
ligue as ponlasdepwva do ()hmírnetro em cada um
dos anéis desliz.;'lIlteS.Seoohmímetro registrar uma
leituraa!t<!, osemolamentos estão com cireuitoabet-
to~

~
~ ..

~~

"ç()(jj)J.(Jj).
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6DJ-06

Teste do estator

Para verificar se o estator está em massa, ligue uma
ponta de prova do ohmÍmetro em qualquer terminal
e a outra, na carcaça. Se o aparelho registrar leitura
baixa, os enrolamentos estão em massa.

C{)(iDJ.(jJJ

Circuitos abertos poderão ser detectados ligando~se
as pontas de prova do ohmÍmetro entre cada par de
terminais do estatar. Se o aparelho apresentar leitura
alta em qualquer das três verificações, é indício de
circuito aberto nos enrolamentos.

C05DJ.(J"ll

MOTOR SISTEMA DE CARGA

Quanto a curtos-circuitos nos enrolamentos do esta-
tor, náo é fácil localizá-lo sem equipamento especial,
devido à baixa resistência dos enrolamentos. Contu-
do, se todos os outros exames demonstrarem estado
normal e, ainda assim, o alternador não produzir a
razão de carga especificada, há evidência de curto-
circuito nos enrolamentos do estator.

Teste da ponte retificadora

Ajuste o ohmÍmetro em sua escala mais baixa. En-
coste umá ponta de prova do ohmímetro no lado
positivo (+) da ponte retificadora e a outra sucessi-
vamente nos três terminais. A seguir, inverta a posi-
ção das pontas de prova e repita as três verificações.

Se em ambas as verificações o ohmímetro não acusar
resistência alguma, a ponte retificadora deverá ser
substituída. (Díodos em bom estado oferecem resis-
tência apenas num sentido.) Repita a verificação, na
Íntegra, com relação ao lado negativo (-) da ponte
retificadora.

.~

~
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MOTOR SISTEMA DE CARGA

Teste do trio de díodos

Ligue umapoo.tadeteste do ohmímetro no terminal
longo e a outra, sucess ivamente, em cada um dos três
tenninais curtos. Depois, inverta as pontas de prova
c repita o procedimento. Se não se registrar resistên-
ciaem nenhum sentido~ o trio dedíodos deve ser
substituído. (Um trio em bom estado só oferece
resistência num sentido.)
Se a bancada for metálica, forre-a com uma folha de
papelou qualquer isolante.

6D3"'() 7

3. Rolamento da tampa anterior

4. Junta

5. Retentor

6. Colar interno

7. Rolor

8. Colar externe,) (estreito)

9. Ventilador

lO. Polia
11. Ponte retificadora

rn .Importan.te

No terininal "BAT". entre a ponte retificadora e a
tampa,. coloque a arruela isolante.

12. Regulàdorde: vo1ülgenl (fixe-o com um parafuso
no iso'lado e arruela, sem apertá-lo completa-
mente).

13. Porta escovas contendo as escovas presas com
uni pedaço de~~rame: fixe o porta-escovas à
tampa com o parafuso que também passa.pelo
regulador, semapertá.lo completamente.

Teste do regülador de voltagem

Este conjunto não necessita de teste específico. Se
todos os demais testes indicarem que os respectivos
compónentes estão em ordem e,ainda assim, o al-
ternador produzir voltagens fora da especificação, o
regulador de voltagem est~ídefeituoso>

~ Monte

L Rolamento da taihpa posterior, usando um tubo
adequado como base, um tarugo e ~lprensa

2. Det1etor

COÓDJ.-IH.1

Abril, 1995 £:8=1. CORSA



6D3":'{)8

14.Trio de d.íodos

rn Importante

Após a instalação do trio de díodos, dê o aperto final
nos parafusos do regulador de vol.tagem e doporta
escovas.

15. Tampa posterior à tampa anteriór; fixe-as com
os parafusos

rn Importante

Remova o arame retentordas escovas, para que estas
se assentem no anéis deslizantes

B Instale ou conecte

1. Alternador no seu suporte

2. Correia do ventilador

3. Cabo,.massa

4. ConectOr "lAMP" e "BAT'

5. Fio do tertninal "BAT'

6. C(lbo negativQ da bateria

MOTOR SISTEJlIADE CARGA

Abril, 1995 CORSA



]t,[Ol'OR SISTEMA DE CARGA 6DJ-09

1---- 1

24 22 21 20

4

19 16

-I
3

14

15'

f, 9.
i lO.
f!
12.
13.
14.
15.
16.

17. Conjunto do regulador
1.8. Arruela lisa
19. Junta isolante espeçia I
20; Suporte das eSCOVitS e jogo de escovas
21. Tllmpão do rolamcnto posterior
22. Rolamento posterior
23. Vcdador do rolamento posterior
24. Ponte retiHC<'ldora
25. Terminal Negativo
26. Trio de diodo
27. Parafuso e arruelas de lixac:,~odo supoftedas t:so:;vus C

regulador
28. Rolor
29. ChaV()til
30. Terminal positivo. e arrüela
31. Arruelae lrava
32. Porca

Polia
Ventilador

3. Colar
4. 'rampa anterlor
5. Defletor
6. Rolamento ,mterior
7. l'arat'l.lsos
8. Junla

Relenmr
Es !a tOr
f'orez e arruela uotcfminal do estalar
Parafusos e arruclasde t1xação do regulador
Parafuso pas~allle
TalUIXtposbrior
Isolanl(:, arruelas e porcas dQ tcrmi.nal positivo
Arrudas e porcas de fixaSiio da ponte retificadora
c tcrnúnal ncgütivo

ICONJUNTO DO ALTERNADOR
I L

2.

f
"

/'".
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6D4 • 1\'IOTOR-SISTEMA DE IGNIÇÃO

Assunto
Página

Velas 6D4-0 1

Cabos das Velas , 6D4-O 1

Distribuidor (WindlGL) , , : 6D4-0 I

Bobina de Ignição , , ; 6D4--02

Módulo de Ignição ' 6D4-04

Unidade de Controle ,..' 6D4-05

Módulo de Ignição DIS (GSi/Pickup) c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6D4-06
Especificações de Torção; ....•..............................., 6D4-07
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604. MOTOR - SISTEIVIADE IGNIÇÃO
6D4-01

-l
....~8-25Mais de 900

.------.

~

- TAh-EI,ADERESISTÊNCIADf)S-
CABOS DAS VELAS_ .._--_. . :--

COMPRIMENTO RESISTENCIA
(mm) (kn)

I~I--- 100--20-0-- -l--_. 1-5-'
! -----~t_--------.-.-.-...-

200~OO 2-10
1 ~:.::0D-6_=__.:. :.....4::..0 -{ 4_-_1_5

640--900 '_ 6--20

VELAS

Visualmente as velas, quanto a trincas e coloração
dos eletrodos. Se oexarne demonstrar que elas estão
em boas condições, efetue sua limpeza.

Inspeção

lL!] Inspecione

Limpe DISTRIBUIDOR (WIND/GL)
As .velas col~cando-as .noaI~arelho e subn:el~ndo-as I Remoção
aOjato de areIa. A seguIr aphque ar compnmldo para
remover todas as impurezas. IB Ren)()va ou desqmecte

~ Ajuste L Cabo negativo da bateria

Folga entre os eletrodos através doçletrodo lateral. Irn Importante

Marque a posição do distribuidor

CABOS DAS VELAS

Teste de resistência

Meça a resistência dos cabos das velas ecompare~a
com os valores da "Tabela de resistência dos cabos I 2. Conexão elétrica.
das velas",

I~ I ~LAr=r- ;:;,~~I BPR6EY I 07-0:'

I
X

_
J

6X~ J__ F'-- __ ---'I__ . ~

1'''

3. Tampa do distribuidor

4. Distribuidor

Abri!; 1995 CORSA



6D4-02 MOTOR-SISTEMA DE IGNIÇÃO.

Para as veículos com motQr 1.4 L e ar condici-
nado o avanço deve ser de 120 APMS.
O ponto deve ser verifIcado. CQmequipamento
eletrônico devido a marca na polia ir até 10.
somente.
A chaveseletora de octanagern deve ser reverti-
da para 91.

2. Conexão elétrica

3. Tampa do distribuidor

4. Cabo negativo da bateria BOBINA DE IGNiÇÃO

~ Ajuste Remoção

L Distribtlidof, alinhando as marc::lS

Instalação

f+~ Instale ou conecte

Ponto de ignição IB Remova ou desconecte
Ajuste o ponto de ignição, alinhando a marca: da
polia em "V" da i'u:vore-de-manivclas com a I 1. Conexão elétrica do primária e da alta tensão
marca da cobertura da correia dentada, com au-
xílio de um lâmpada estroboscópica.Este ajuste
corresponde a um àvanço de lO"APMS a 700'--
1000rpm

Abril, 1995 ~ COR$A
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iltOTOR-SISTEMADE IGNIÇÃO 6D4-03

2, Bobina de ignição, juntamente com.o dissipador I 3. Conexão elétrica do primário e de alta tensão
de calor

COGt).ux.{s

..-
~-,

A bobina qüallto a curto circuito, conforme vista
na figura, com o ohmímctro na posição Jook

Com o ohmímetro na posição 2, meça a resistên-
cia do enrolamento priInário, que deve ser de
0,40 a 0,50 kQ

tIDJ Meça

....__..-..._--"---ll BOBINA DE IGNiÇÃO

~ II Teste
'IB Remova ou desconecte

I, Cubo de alta tensão (A) e conexão elétrica (B)

----_ ....__._-----

3. Bobina de ignição, do dissipador de calor

~,A."

Instalação

14.~ Instale ou conecte

1. Bobina de ignição no dissipador de calor

2. Conjunto bobina e dissipador de calor

Abril,1995 ~ CORSA



6D4-04 MOTOR-SISTEMA DE IGNlfÃO

Como ohmÍmetro na posição~, meça a resistên~ I 3. Módlllo de ignição, do dissipador de calor
ela do enrolamento secundário, que deve ser de
Sa7kO

,--~ ,

C06{)~.;}ur

o

Inst411ação

o
('(i6l};l'{~1'

8 Instale ou conecte

1. Cabo de alta tensão e conexão elétrica

.MÓDULO DE IGNiÇÃO

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Cónjunto da bobina de ignição c dissipador de
calor, veja .instruções em "BOBINA DE[GNI~
ÇÃO-Remoção"

2. Bobina de ignição, do dissipador de calor

f8j Instale ou conecte

L MôduIo de ignição no dissipador de calor

2. Bobina de ignição no dissipador de calor

3. Conjunto da bobinadeigníção e dissipador de
calor no veículo, veja instruções em ((BOBINA
DE IGNIÇÃO ~lnstalação"
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iUOTOR-SlS,1'E'1'rf/lDEIGNlfÃO
6D4-,05

UNIDADE DE CONTROLE

Remoção

4.ParafllSOS de fíxaçãOdo suporte dos conectores
da coluna (setas)

G061M-1n'.!

CORSA

('(16[14")11 I
".._-~.-.•.- -

e

::---------

•
fi!}

5. Solte a unidade de controle da presilha dereten.
çãoao suporte (1),0:5 cQncctorcs (2 e 3) e
remova a unidade

.C06iJt-1){!i)

I

'-."--'l
!

f. Cabo negativo da bateria

2. Porta objetos sob o painel de Í11stmmentos. Para
isso remova o botão (1) e O parafuso (seta) de
fixação

B Remova ou desconecte

3.Cober!ura do controle, na parte inferi()t dac:oJu.:.
nà da porta direita

Abril,1995
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6D4-06 MOTOR-SISTEMA DE [GNICÃO. ,

[[I Importante Instalação

L Módulo DISà placa do suporte

2. Parafilsos de fixação domódu}o DIS
Instalação

Antes de solta! os conectores certifique-se de que It8j Instale ou conecte
pelo menos 20 segundos foram decorridos após o
desligamento da bateria.

a Instale ou conecte

L Unidade de controle no seu SupOlte

2, As duas conexões "elétricas

3. Cobertura do controle

4. Cabo negativo na bateria

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m ( 6 lbf.pé)

3. Conectoresao módulo DIS

MÓDULO DE IGNiÇÃO DIS
(GSi/PICK-UP)

I
.!

!
l
I

I
!
f
í,

Remoção

B Remova ou desconecte

L Conectares do módulo de ignição DIS

2..Parafusos de fixação do módulo DIS à placa do
suporte (setas)

C/h/!4-iJ/!
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iVIOTOI<-SISTE-yIA DEIGNl£'ÃO

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m
Parafuso de fixação do módulo DIS ' ., , .,., , '.' H ••• 8

6D4-07

lbf.pé
6
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6E • MOTOI{-CONr-rROLE DE ElVIISSÃO DE GASES

Considerações Gerais c ••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 6E-O I
Descrição dos Componentes:

--- Sistema de Ignição 0 •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••• ; •• 6E-o-O 1.

- Sistema de Ventilaçã.o Forçada do Cárter. 6E-Ol

-. Conversor CataI ítico 6E-O I

- Válvula EGR .......................•............ ; _....................•.......................... '.6E-O 1

---, Reservatório de Vapor "Canister" , 6E-02

Diagnóstico do Sistelua ....................•.. ; , ". "0 o ••••.••• 6E-03

Assunto
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r' 6E • MOT(lR - CONTROI-!E DE
EMISSÃO DE (;ASES

6E-Ol

r'
~

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A poluição do ar e a correta
manutenção do veículo

Concepção avançada dos veículos GMB, principal-
rncnte nos sistemas de alimentação c ignição, reduz,
nos gases de escapamento, a quantidade de substân-
cias nocivas às pessoas e ao meio ambiente, tais
como o monóxido de carbono (CO), hidrocarbone-
tos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) e aldeídos.

A manutenção correta, por sua vez, é que garante a
minimização destes elementos poluentes na compo-
sição dos gases de escapamento, Irregularidades na
alimentação c ajustagens incorretas da rotação de
marcha-lenta e da mistura ar/combustíve1 aUlJ]cntam
a emissão de monóxido de carbono e hidrocarbone-
tos, Regulagens inadequadas do sistema de ignição
levam à f01111ação excessiva os hidrocarbonetos c
óxidos de nitrogênio. O uso do elemento do filtro de
ar obstruído enriquece a mistura ar/combustível,
resultando no aumento da emissão de poluentes,

Estes exemplos mostram como a manutenção inde-
vida do veículo pode afetar a qualidade do ar.

Contribua também para a diminuição da poluição do
ar, seguindo rigorosamente as instruções do "Plano
de Manutenção Preventiva" <lecada um dos veículos
GMB.

DESCRiÇÃO DOS
COMPONENTES

SISTEl\IA DE IGNIÇÃO

O correto funcionamento de todos os componentes
do sistema de ignição é benéfico tanto para que (I

desempenho do motor seja satisfatório nas mais
variadas condições de uso, como para que a emissão

de poluentes seja amenor possível. Por exemplo, um
motoi' "adiantado" (avanço inicial acima do valor
especificado), bem como o uso de velas não especi-
ficadas muito "quentes" para o motor, aumento a
taxa de hidrocarboneto (HC) e óxidos de nitrogênio
(NOx); um motor "atrasado" reduz a emissão de
NOx, porém faz com que a quantidade de HC seja
excessiva,

SISTEMA DE VE~TllAÇÃO
FORÇADA DO CARTER
Durante o cicIo de trabalho do motor, certa quanti-
dade de combustível náo queimado, gases altamente
corrosivos c vapores d'água passam pma o cárter
através dos anéis dos êmbolos. Para evitar que estes
produtos deteriorem o óleo lubrificante do motor,
condição esta que causaria danos aos êmbolos, anéis
etc" eles são removidos do cárter através da circula-
ção de ar proveniente do filtro de ar.

Após a sua mistura com o ar, vão para o coletor de
admissão e daí para as câmaras de combustão para
serem queimados, já que, sendo altamente poluen-
tes, eles não podem ser liberados na atmosfera.

CONVERSOR CATAlíTICO
o conversor catalítico é um cornponente adicional
ao sistema de escapamento e que controla as emis-
sões nocivas dos gases de escape.

Os veículos equipados com conversor eatalítico exi-
gem o uso de combustível que não contenha chumbo
em sua composição.

VÁLVULA EGR
O sistema que usa a válvula EGR «Recirculação de
Gases de Escape) é um sistema que reduz o teor de
óxidos de nitrogênio (NOx) dos gases escape, for-
mados em temperaturas de combustão elevadas.

Abril, 1995 l:8=7 CORSA



6E-02 MOTOR-CONTROLE DE EMISSÃO DE GASES

A válvula EGR reduz a temperatura de combustão,
desviando pequena quantidade de gases de escape
para o coletor de admissão.

RESERVATÓRIO DE VAPOR
"CAN ISTER"
o sistema que controla os gases evaporados do
combustível possui um reservatório que contém car-
vão vegetal e que é conhecido pelo nome de "CA-
NISTER".

Este sistema faz circular os vapores existentes no
tanquedecombustívc! através do canister, onde
ficam retidos enquanto o motor estiver desligado,

Quando o motor é posto funcionar, estes vapores de
combustívels.ão sugf\dos dos elementos de carvão
pelo fluxo dO'coletor de admissão e consumidos
normalmente, pe!oprocesso de combustão do motor,

A saída dos vapores que estão no canister é contro-
lada pelo vácuo quando o motor está funcionando
acima da marcha-lenta.
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1110TOR-CONTROLE DE EMISSÃO DE GASES

DIAGNÓSTICO

POSSÍVEIS CAUSAS DE ALTAS TAXAS DE EMISSÕES
DE GASES DE ESCAPAiVIENTO

6E-03

NOTA.: A /ormaçüo excessiva, tanto de mow,Jxúlo de carbmV) quanto de hidrocarbonetos, está rduciOluula com misturas de
arlcompustivei ricas. Uma mistura rica acelera a/armação de co; Uma mistura extremamente rica não queima completamerlle e

forma hidrocarbonetos em excesso.

Monóxido de carbono (CO) em ex<~csso

(É formado por mistura ar/combust{vel rica)

Hidrocarbonetos (HC)em excesso

(Siioformados por alt{IS temperaturas na,~ câmaras de
combusliio)

Óxidos de nitrogênio (NO,,) em excesso

(Sâ%rmados por altas temperaturas nas câmaras de
COIfWUSltlO)

Possíveis causas

• Veículo dirigido com o motor fora da faixa de tem-
peratura normal de funcionamento

e Marchac-lenta desregulada

• Elemento do filtro de ar óbstmído

• Sistema de ventilação forçada docárter com a man-
gueira ou furo calibrado no coletor deadn1issão obs-
truído

Possíveis causas.

• Veículo dirúddo COm o motor fora da faix.ade tem~
peratura nonm:il de funCionamento

• Mangueiras de vácuo rompidas, obstruídas ou posi-
cionadas incorretamente

e Marcha-Ienra desregulada

• Velas de ignição, cabo das velas ou tampa do distri-
buidor com irregularidades

• Avanço inicial incorreto

Possíveis causas

e Mangueiras de vácuo rompidas, obstruída.,> oU posi-
cionadas incorretamente .

• Avanço inicial incorreto

,.
/

\ w."
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6E2 BMOTOR-UNIDADE DE INJEçÃO (TBI)
(BIONZlB14NZIB16NZ)

Unidade de Injeção ".................• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 6£2-0 1

Potenciômetro do Acelerador 00 ••••••••••• , ••••• 0' •••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••• 6£2-04

Regulador de Ar da Marcha Lenta 6£2-05

Diafragma do Regulador de Pressão 6E2-05

Sensor de Rotação (ref) (motor B 16NZ) o.' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6E2-06

Sensor de Pressão Absoluta do Coletor de Admissão (MAP) ,..6E2-Q8

Especificações de Torção 6E2-'()9!~..-.

"'-

Assunto
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6E2 •• MOTOIl-UNIDADE DE INJEÇÃO
(TBI) (BIONZIB14NZ/B16NZ)

6£2-01

UNIDADE DE INJEÇÃO

Remoção

r'Y] Importante

o sistema de a.limentaçáo é prcssurizado.Antes de
iniciar a remoção da unidade de injeção, alivie <l.

pressão do sistema, da seguinte forma: Remova o
relê da bomba de alimentação, que Se locahza junto
ao pilar direito da porta, na parte inferior.

l
\

L~__._ _
Acione o motor de partida, por pelo menos 5 segun-
dos.

f+~Remova ou desconecte

1. Cobertura a mangueira do filtro de ar

2. Conexões elétricas

3. Ljuhas de combüstívcl

4. Liame atuadordaválvuJa de aceleração._--!
i
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6EZ-OZ

5. Porcas de fixação e un.idade de injeção

Instalação

~ Instale ou conecte

1. Unidade de injeção com nova junta

2. Porcas de fixação da unidade de injeção

~ Aperte

Porcas com 22 N.m (161bf.pé) com trava química
na rosca.

3. Liame atuador na válvula de aceleração
. - .

~~ -ç-Ç;/L

~ ~

Abril,1995

A/OTOR-UNIDADE DE INJEÇÃO (TBI)

4. Linhas de combustível

5. Conexões elétricas

6. Mangueira do filtro de ar e cobertura

UNIDADE DE INJEÇÃO

PARTE SUPERIOR.

Remoção

rn Importante

Alivie a pressão do sistema e remova a cobeltura e
mangueira do filtro de ar. Veja instruções em «UNI-
DADE DE INJEÇÃO-Remoção"

B Remova ou desconecte

L Conexões elétricas da unidade de injeção

2. Linhas de combustível

3. Liame atuadot da válvula de aceleração

CORSA

"j

~""',



MOTOI{-UNIDADE DE INJEÇÃO (TEI)

4. Porcas e parafusos (setas) de fixação da,parte I Instala.ção
supedor

6E2-03

~..••.~.

I

I ~~~~Jl . -_........-COrif:2.fÍfJ7

5. Parte superior da unidade de injeção

~ Limpe

Remova os vestígios dajllntavelha e Umpea super-
fície.

_.,._------."'"-_. -----,_ .... -----'1

E~ Inshíle ()uconecte

1. Parte superior da unidade de injeção

2. Parafusos de fixação da parte superior

~ Aperte

Parafuso com; 6 N.m (41bf.pé)
Porcas com: 22N,m (161bf.pé)

3. Liameatuador à válvukl de aceleração

4. Conexões elétricas da unidade de injeção

5. Cobertura e maüglleíra do filtro de ar

6. Parafusos de fixação da cobertura do filtro de ar
(setas)

Abril, 1995
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6E2-04

~ Aperte •.

L '. 'm'4N.m(3. lbf.
pe
). • --;-. _...... IParafusos co . ~

----- . r r:=:::=-- . :::........~-~.' "PU ~---II ••.:::e / ~_TJ

~;~.c::::
~ ;::::::-.. I

/:::.. •.•••..1 ,~, ~ j \\.. I
C06~,------_._---_.

POTENCIÔMETRO DO
ACELERADOR

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Conexão elétrica

2_Parafusos de fixação do potenciômctro

3. Potenciômetro da unidade de injeção

MOTOR-UNIDADE]}}!: IN1EfÃO (TBI)

Instalação

~ ~ Instale ou conecte

1. Potenciômetro à unidade de injeção. A válvula
de aceleração deve estar fechada.

[r] Importante
Certifique-se de que a lingüeta no cabo da válvula
de aceleração está aSsC11tadacorretamente.

2. Parafuso de fixação dopotenciômetro (setas)

Abril,1995

~ Aperte

Parafusos com: 2 N~m (1,5 lbf.pé)

3. Conexão elétríca

~ <w.,.•u.- . ._-- .c::::>
CORSA
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lJ,fOTOR-UNIDADE DE INJEÇíío (TBI)

REGULADOR DE AR
DA MARCHA. LENTA

Remoção

E.iJ Remova ou desconecte

1. Conexão elétrica

2. Parafusos de Jíxação

3. Regulador de ar

[ri Importante
Pura evitar danos à carcaça e, ao regulador de ar da
marcha Lenta a distância enUe a ponta e a base do
assento não deve ser rnaior que 28 mm.

61£2-0.5

Caso a distânciafor maior, force cuidadosamente a
haste para dentro.

((;/j£z.iJ14

Instalação

~] Instale ou conede

L Regulador de ar com novo vedador

2. Parafusos de fix.ação do regulador

Aperte

Parafusocom: 3 N.m (21bLpé)

3. Conexão elétrica

DIAFRAGMA DO REGULADOR
DEPRESSÃO

Remoção

lI] Importante
Alivie a pressão do sistema e remova a cobertura e
mangueira do filtro de ar. Veja instruções em «UNl~
DADE DE INJEÇÃO-Remoção";

Abril,1995 ~CORSA



6E2-06 MOTOR-UNIDADEDE INJ~ÇÃO (TBI)

B Remova ou desconecte

1. Conexão elétrica

2. Parafusos e cobertura do regulador de pressão

3. Mola e diafragma

Instalação

Importante

.--.-"-1

C06~,tiiS

SENSOR DE ROTAÇÃO (REF)

(Usado no Motor B16NZ)

A função do sensor de rotação e proporcionar uma
posição de referência muito precisa para çontrole de
ignição e para o ponto de liberação de combustível.
A emissão de sinais é feita por uma roda dentada
fixada à arvore de manivelas.

Na roda existe um espaço vazio de dois dentes que
serve como referencial para o ponto morto superior
(PMS) do cilindro n° L

o sensor consiste de um coletor de relutância variá-
vel que gera voltagem AC, a qual é proporcional à
rotação do motor.

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Conectar elétrico do sensor de rotação

Instalar um novo diafragma sempre que a unidade
for removida.

~ Instale ou conecte
'---.1

1. Novo diafragma. e a mola, inserindo cuidadosa-
mente o conjunto na ranhura do corpo

2. Cobertura e parafuso da tampa

&{] Aperte

Parafuso com: 3 N.m (2 lbf.pé) com trava química

3. Conexão elétrica

4. Cobertura e mangueira do filtro de ar

o

.~

Abril, 1995 ~
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MOTOR-UNIDADE DE INJEÇÃO (TBI) 6E2-fJ7

JI'~-'

\
""'-

r'
"--

2. Parafuso de fixação do sensor de rotação

3. Sensor de rotação de seu suporte

Instalação

R Instale ou conecte

1. Sensor de rotação em seu suporte

2. Parafuso do sensor de rotação

~ Aperte

Parafuso com: 8 N.m (61bf.pé)

3. Conectar elétrico do sCllsor

~ Limpe

CO(;r;~-f1J7

Meça

A folga entre o sensor de rotação e a roda dentada
da úrvorc de manivelas com urna lâmina calibradora.

1'_ -w

CO(if.'1~{)ll?

• Valor nominal::: 1,0 :t 0,7 rnm

Se o valor nominal não for obtido, substitua o supor-
te do sensor.

~ Aperte

Parafuso do sensorde rotação com: 8 N.m (61bf.pé)

As áreas de montagem do sensor de rotação. Caso
contrário a folga de referência entre o sensor e os
dentes da roda dentada poderá ficar muito grande
causando erros de leitura e mau funciomuuento.

'"..-" Abril,1995 ~ CORSA



6E2-08

SENSOR DEPRESSÃO
ABSOLUTA DO COLETOR
DE ADMISSÃO (MAP)
Mede a variação de pressão no coletor de admissão,
que resulta na variaç~lo de carga e rotação. Consiste
de um diafragma de silício (CHIP) com resistores.
O diafragma deflere com a aplicação de vácuo,va-
dando o valor dos resistores proporcionalmente à
pressão. Um sinal é enviado ao ECM. para cOlltrolar
a injeção de combustível em relação à pressão 00
coletor de admissão.

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Mangueira de vácuo do sensor

2~Conectorelétríco do sensor

3. Porcas de fixação do sensor ao painel dash

4. Sensor ao painel dash

JUDIDR-UNIDADE DE nYJEçÃO (TlJI)

Instal.ação

B Instale ou conecte

1. Sensor ao painel dash

2. Porcas de fixação do sensorao painel dash

3. Conector elétrico ao sensor

4. Mangueira de vácuo ao sensor

/;//
./',//<;;;;//

"
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1110TOR-UNID!lDE DE INJEÇ'ÃQ.(TBI)

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m
Porcas de fixação da unidade de injeção 22
Parafusos da cobertura do diafragma ,.............•........... 3
Parafusos do tlange de vácuo 3
Parafusos da presilha. do injetor ,...............................................•.................. 3

Nota: E'ni lOdos os casos. usar trava qu(mica na rosca.

6E2-09

I bf'. pé
16
2
2
2

'-....
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6E3. MULTEC-M (X16XE)

Assunto Página &.I

\,..,'

\".

Informações Importantes para Serviço 6E3-01

Filtro de Ar '., 6E3-02

Sensor de Temperatura do Ar de Admissão ..............•................................. 6E3-03

Válvula de Rec.irculação dos Gases de Escapamento (EGR) 6E3-03

Sensor de Pressão Absoluta do Coletor de Admissão 6E3-06

Injetor de Combustível " ;...........•....... 6E3 06

Regulador de Pressão de Combustfvel 6EJ 12

Regulador de Ar da Marcha Lenta ;...................• 6E3-13

Scnsor de Posição da Borboleta de Aceleração ,....•............ 6E3-16

Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento 6E3-16

Módulo Supressor de Ruídos (SNEF) 6E3-17
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6E3 • MULTEC-M (X16XE)
6£3-01

l,

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES PARA
SERViÇO
-- Use somente a memória de programa (PROM)

designada para o veículo.

Proteja o sensor de oxigênio de combustível com
silicone. Não limpe com gasolina ou permita
contato a mesma.

-. Não aplique underseal no conversor calaI ítico ou
sensor de oxigênio ou em áreas próximas aos
mesmos.

- Vazamentos no sistema de admissão de ar e
escapamento de gases próximos do conversor
catalítico pode causar leituras incorretas do sen-
SOl' de oxigênio.

Vazamentos no sistema de ventilação do tanque
de combustível podem afetar a rotação da mar-
cha lenta.

A pressão no sistema de combustível para todas
as velocidades do motor deve ser de aproxima-
damente 200 kPa.

Se hou ver vazamento nos injetores o motor pode
continuar funcionamento momentaneamente
após ter sido desligada a chave de ignição.

- Se a partida for difícil, verifique o sistema de
combustível, relê da bomba de combustível e
sistema de ignição.

Antes de remover componentes elétricos/eletrô-
nicos, desligue o cabo negativo da bateria.

Quando a bateria é desligada, todos os códigos
de falbas armazenados na memória e valores da
marcha lenta e correção da mistura são apaga-
dos.

O motor X16XE está equipado com sistema
seqüencial de injeção de combustível designado
MULTEC-M, que controla a ignição.

- A injeção de combustível no sistema MUL TEC-
M é feita por quatro vál vulas injetoras, uma para
cada cilindro, fixadas no coletor de admissão, as
quais são acionadas através de impulsos elétricos
enviados pelo Módulo de Controle Eletrônico.
Este por sua vez, recebe sinais de scnsores e
interruptores que indicam as condições de fun-
CÍonamento do motor.

O compustível é enviado às válvulas injetoras por
uma bomba elé.trica que, mantém a pressão contro-
lada através da válvula reguladora de pressão.

Combinando o tempo de aberturas das válvulas in-
jetoras e a pressüo do combustível, a quantidade de
combustível que será injetada no coletor é a neces-
sária para formar, com o volume de ar admitido, a
mistura ideal para combustão completa.

O volume de ar admitido é controlado pela borboleta
de aceleração, que é acionada pelo pedal do acelera-
dOf. EssaborboIeta possuium potenciômetro (TPS)
conectado ao seu eixo, cuja função é informar ao
módulo as posições da borboleta, e assim dosar
convenientemente o volume de combustíveL

O combustível flui do tanque e dirige-se ao tubo
distribuidor através de um filtro instalado na línha.
A bomba fornece U111apressão maior que a exigida
pelos injetores. O regulador de pressão, que faz parte
do tubo distribuidor de combustível, controla a pres-
são de alimentação dos injetores. O combustível não
utilizado retoma ao tanque.

A ignição é obtida pelo Sistema de Ignição Direta
(DIS) que consiste de bobinas e circuitos elétricos
contidos num módulo selado.

As informações sobre avanço e ponto de igniçào são
diretamente liberadas pelo Módulo de Controle Ele-
trônico (EeM) para o sistema eletrônico da bobina.
Este sistema carrega a bobina e limita a corrente da
mesma para controlar a dissipação de potência .
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6E3~02 MULTEC-J'1

As saídas da £lHa voltagem d,L<;bobinas estão conec- I 3. Conector do sensor de temperatura de ar
tadas a duas velas de ignição. O módulo DIS é capaz
de receber dois sinais seqüenciais de ponto eletrôni-
co de ignição (EST). O sinal EST A contém infor-
mações da ignição (ponto de avanço) referentes a
uma bobina, e o sinal EST B contém informações
da ignição para outra bobina.

O sinal de ponto para o Módulo de Controle (BeM)
é eu viado por um sensor de rotação (REF), sinal esse
captado através. de urna roda dentada fixada à árvore
de manivelas.

FILTRO DE AR

Remoção

- ~'l

i

B Remova ou desconecte

1. Tubo de entrada de ar

2. Braçadeira da mangueira de ar

4. Braçadeira da mangueira de ar à válvula de
aceleração

5. Mangueira de ar

6. Carcaça do filtro de ar de sua fixação

Instalação

B Instale ou conecte

L Carcaça do filtro em sua fixação

2. Mangueiras de ar do filtro

3. Braçadeiras da mangueira de ar à válvula de
aceleração

4. Conector do sensor de temperatura do ar

5. Braçadeiras de mangueira de ar

6. Tubo entrada de ar

Abril, 1995 .c::> CORSA
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MllLTEC-M
6E3-03

Instalação

a Instale ou conecte

1. Sensor de temperatuut do ar de admissão na
mangueira do filtro de ar. Lubrifique com uma
fina camada de vaselina antes da montagem

2. Conectar do chicote do sensor de temperatura do
ar de admissão

VÁLVULAS DE
RECIRCULAÇÃO DOS
GASES DE ESCAPAMENTO
(EGR)
Permite a RECIRCULAÇÃO dos gases de escapa-
mento para lnínimizar os níveis de NOx através da
temperatura na câmara de combustão. A válvula
EGR é aberta pelo módulo de controle dependendo
da velocidade do veículo, da carga do motor e da
temperatura do líquido de alTefecimento. O módulo
de controle monÍtora constantemente a posição da
válvula solenóide comparando a posição comandada
com a posição real da válvula (sinal do sensor de
posição). Se houver alguma diferença entre os sinais,
o módulo de controle apresenta um código de falha').

L . \\",

I

---_._._- ~

SENSOR DE TEMPERATURA
DO AR DE ADMISSÃO
o sensor de temperatura do ar de admissão (IAT)
usa um termislor para enviar uma tensão para o
módulo. A resistência do sensor aumenta ou diminuí
confonne a variação de temperatura do ar, pOltanto
a tensão enviada para o terminal do módulo é usada
para controlar a dosagem de combustívc1, ponto
eletrônico da ignição (EST) e também o ar da mar-
cha lenta. O sensor está localizado na mangueira do
filtro de ar.

Remoção

~.~ Remova ou desconecte

1. Conectar do chicote do sensor de temperatura do
ar de admissão

2. Sensor de temperatura do ar de admissão da
mangueira do filtro de ar

! .._....
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Remoção

rn Importante

• O sistema de combustível é mantido sob pressão.
Libere a pressão do sistema alra vés da vál vu.la no
tubo distribuidor de combustível. Recolha o ex-
cesso de combustível em recipiente adequado,

B Remova ou desconecte

L Cabo negativo da bateria

2. Mangueira do sistema de arrefecimento dotétn-
que de expansão. Libere antes a pressão do sis-
tema removendo a tampa do tanque de expansão

__ u /r -- ....--
~

COtíEUjt~'i

3. Tanque de expansão do sistema de arrefecimen-
to

MULTEC-M

4. Tubo de alimentação do tubo distribuidor de
combustível

5. Tubo de retomo de combustível do regulador de
pressão

6. Parafusos do suporte do chicote e mangueira de
ar da parte inferior do coletor de. admissão

7. Braçadeiras da mangueira de ar e do bocal da
válvula de aceleração

Abril, 1995 ~ CORSA
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IltlllLTEC-M

8. Mangueiras de ar pressionando-a cuidadosa-
mente para baixo

9. Coneclor do chicote da válvula BGR

10. Parafusos de fixação da válvula EGR da parte
inferior do coletor de admissão

11. Válvula BGR e junta

~Limpe

• Remova todo o vestígio da junta removida.

• Limpe as superfícies de vedação.

Instalacão
"

E-~Instale ou conecte

1. VálvulaEGR e junta na parte inferior do coletor
de admissão

2. Parafusos de fixação da válvula EGR

6E3-05

3. Conector do chicote da válvula BGR

4. Mangueira de ar encaixando-a em seu Supolte

5. Braçadeiras da mangueira de ar no filtro e na
válvula de aceleração

6. Parafusos do suporte do chicote e mangueira de
ar na parte inferior do coletor de admissão

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (61bf.pé)

7. Tubo de retorno de combustível ao regulador de
pressão

8. Tubo de alimentação do tubo distribuidor de
combustí vel

9. Tanque de expansão do sistema de arrefecimen-
to

10. Mangueira do sistema de arrefecimento ao tan-
que de expansão

----_.' -------,-,,---
:...-_-----~----- --

x :::--

I
C061:d

k

~ Aperte

Parafusos com: 20 N.m (15Ibf.pé)

11. Cabo negativo da bateria

Abril, 1995 £:8:T
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6E3-06 MULTEC~M

o Efetue la Instale ou conecte

COf£J-iJll

Mede a variação de pressão no coletor de admissão,
que resulta da variação de carga c rotação. Consiste
de um diafragma de silício (CHIP) com resistores.
O diafragma deflete com a aplicação de vácuo va-
riando o valor dos resistores proporcionalmente à
pressão.Umsinal é enviado ao EeM para controlar
injeção de combustível em relação a pressão no
coletor de admissão.

SENSOR DE PRESSÃO
ABSOLUTA DO COLETOR
DE ADMISSÃO (MAP)

• Cornplete o sistema de arrefecimento e sangre-o. 11. Sensor ao painel dash
Consulte a seção "SISTEMA DE ARREFECI-
MENTO".

W6f:$-lJiIJ

INJETOR DE COMBUSTíVEL

2. Porcas de fixação do sensor ao painel dash

3. Concctor elétrico ao sensor

4. Mangueira de vácuo ao sensor

CORSA

Tem a função de atomizar o combustível na câmara
de combustão. É constituído de uma válvula aciona-
da por solenóide a qual é controlada pelo módulo.
Ao ser energízado, o solenóide abre uma válvula
esférica, que normalmente é mantida fechada. O
combustível passa por uma placa direcionadora pro-
vida de orifícios calibrados que controla o fluxo de
combustível, a qual proporciona sua atornização,

~Abril, 1995

1. Mangueira de vácuo do sensor

2. Conectar elétrico do sensor

3. Porcas de fixação do sensor ao painel dash

4. Sensor ao painel dash

Remoção

B Remova ou desconecte
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MULTEC-M

Remoção

~.~ Remova ou desconecte

[y] Import.'\nte

• O sistema de combustível é mantido sob pressão.
Libere a pressão residual através da v:ilvula de
alívio existente na linha. Recolha o combustível
em um recipiente adequado.

l.. Tampado bocal de enchimento do óleo do motor

2. Parafusos do painel superior do motor

3. Painel superior do motor

U)(t~HiI!:

6E3-07

4. Mangueira de respiro da parte superior do cole-
tor de admissão (1)

-I

5. Mangueira de vácuo do servo freio da parte
superior do colecor de admissão (2)

~c~d6~C~fJ ===O""T'{=\P='--V (!¥J 4/C!~I:!J
--~

6. Válvula de ventilação do tanque de seu suporte

AbriÇ1995 .c:::::::=r CORSA
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C{)r.F.J.(jJ!>

14. Conectar elétrico do sensor de rotação de fase

7. Mangueira de vácuo do sensor de pressão abso- I 13. Conector do chicote do motor de seu suporte
Juta do coletor de admissão (2)

8. Mangueira de conexão da válvula de veuti lação
do tanque do corpo ela v:Uvula de aceleração ( 1)

9. Mangueira de concxão da vúlvulade vcntilação
do tanque do corpo da válvula de aceleração (3)

• Vestígios da junta removida. Limpe as superfí-
cies de vedação.

~Limpe

10. Parafuso de fixação da parte superior do coletor
deadmÍssão à parte inferior

1L.Palie superior do coletor de admissão

12. Junta da parte superior à pmte inferior docoJetor
de admissão

15. M,mgueirade vácuo do regulador de pressão de
combustível

16. Tubo de alimentação do tubo distribuidor de
combustível

17. Tubo de retomo do regulador de pressão de
combustível

Abril, 1995 .~ CORSA
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6E3-09

18. Conectar do chicote dos injetores 22. Tubo distribuidor de combustível puxando~o
para címajuntarneme com os injetores

19. Suporte do conectar do chicote dos injetores
juntamente com o suporte do alternador

20. Conectores elétricos dos injetores

21. Parafusos de fixação do tubo distribuidor de
combustível à pmte inferior do conector de ad-
missão

j .•..••

(
--\;.~.

-=-

I
LL._

'~t

@

I
I ~rr~ I_ Co3r:L~.. . cord

-l

C06fiJ.i)UJ

23. Presilhas de fixação dos injetores

24. Injetores do tubo distribuidor

B Instale ou conecte

1. Injetores no tubo distribuidor de combustível

2. Presilhas de fixação dos injetores

I

-----------_._- ..~
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rn Importante

• Os injetores devem permanecer sempre numa
posição de instalação exatamente definitiva.
Qualquer l':nudança no sentido do eixo longitudi-
nal irá causar aumento dos níveis de emissão.
A fim ele que os injetores sejam travados na
posição ideal, o tubo ele distribuidor possui ore-
Ih~lSmetálicas na posição de cada injetor para
permitir uma só posição de instalação .

•• ._. ••••••• _ ••••• H •••• __ ••••

3. Tubo distribuidor de combustível àparte üit'erior
do coletor de admissão

4~Parafusos de fixação do tubo distribuidor à parte
inferíordo coletor de admissão

~ Apel'te

Parafusos çom: 8 N.ill. (6Ibf.pé)

5. Conectares elétricos nos injetores

MULTEC~JH

6. Suporte do conector do chicote dos injetores
juntamente com o suportedochicote do alterna-
dor (seta)

ca{.£$.02J

7. Conectar do chicote dos injetores

COGfj.m4
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MULTEC...,M 6E3-Jl

CfMl£3.i}]7

l
14. Parte superior do coletor de admissão

13. Junta da parte superior à parte inferior do co1ctor
de adrnissão

i
I
L... _.

l
!
i

8. Tubo de retorno do regulador de pressão de
combustível (2)

9. Tubo de alimentação do tubo distribuidor de
combustível (1)

] O. Mangueira de vácuo do regulador de pressão de
combustível (3)

15. Parafusos de fixação da parte superior à parte
'------ •.---- ci¥/;3-fJ1::11 inferior do coletor de admissão (figura 3)

('

'-

I]. Conectar elétrico ao sensor de rotação (2) I ~ Aperte

12. Conector do chicote do sensor fase ao seu supor- . .. '. ,
te (1) I Parafuso com 8 N.m (61 lbf.pe)

l•........,

\..

1 .. __ -

16. Mangueira de conexão da válvula de ventilação
do Ianque ao corpo da válvula de aceleração

17. Mangueira de conexão da válvula de ventilação
do tanque à parte superior do coletor de admis-
são

] 8. Mangueira de vácuo do scnsor de pressãoabso-
luta ao coletor de admissão

l.- Abril,1995 ~ CORSA



6£3-12 MULTEC-M

19. Válvula de ventilação do tanqueao ~eu suporte I~ Aperte

Parafusos com 8 N.m (61bf.pé)

24. Tampa do bocal de enchimento de óleo do motor

REGULADOR DE PRESSÃO
DE COMBUSTíVEL

CU.1£J.(}'t.'f

-,..--------~-----....----
~

Mantêm uma pressão constante nos injetores. Con-
siste de urna válvula de alívio acionada por diafrag-
ma, onde em um dos lados há pressão de combustível
e no outro lado depressão (vácuo ) do coletor de
admissão. Ele ajusta-se de acordo com a carga do
motor aumentando a pressão do combustível quando
há diminuição de vácuo no coletor de admissão.

20. Mangueira de~ácuo do servo à parte superior do Im Importante
coLetorcle admissão W

21. Mangueirá de respiro à parte superior do coletor
de admissão

22 ..Painel superior do motor

• O sistema de combustível é mantido sob pressão.
Libere a pressão residual através da válvula de
alívio existente na linha. Recolha o combustí\'el
em um recipiente adequado.

Remoção

B Remova ou desconecte

I. Mangueira de vácuo do regu lador de pressão (3)

23. Parafusos do painel superior do motor
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2. Tubo de retorno de combustível do regulador de I Instalação
pressão (2)

B Instale ou conecte

:.;,"".

6E3-13

--]

I
'1

3. Conectar elétrico do sensor de oxigênio

4. Parafuso de fixação do regulador de pressão

--I

CV~h.'.1OJ:

5. Regulador de pressão juntamente com o suporte
do conector elétrico do sensor de oxigênio

1. Regulador de pressão e suporte do conector elé-
trico do sensor de oxigênio. Use um vedador
novo corn lIma camada fina de vaselina

2. Parafuso de fixação do regulador de pressão

&IJ Allcrte

Parafuso com: 8N.m (61bf.pé)

3. Conectorelétrico do sensor de oxigênio

4. Tubo de retomo de combustível ao regulador de
pressão (2)

5. Mangueira de vácuo ao regula.dor de pressão (3)

REGULADOR DE AR DA
MARCHA LENTA (IAC)
Controla a rotação de marcha lenta do motor c
impede que o mesmo pare quando houver variações
de carga. Permite que as emissões do escapamento
se mantenham ao mínimo.

Abril: 1995 ~ CORSA



6E3-14 MULTEC-M

3. Tubo de retomo de combustível do regulador de
pressão, afastando-o (2)

4. Conector elétrico do regulador de ar da marcha
lenta

5. Parafusos de fixação do regulador de ar d,l mar-
cha lenta

CO(£HI.I5

oo
CfXJI:.'U/J3

-------
P / ( ...::::'::::::::::::::

2. Tanque de compensação. Recolha (j líquido ar-
re.fccedor

Remoção

1. Mangueiras de an'efecimento do tanque de com-
pensação

~+j Rcmova oudesconecLe

Um êmbolo cônico, comandado pelo módulo de
controle move-se para dentro e para tora para con-
trolar o fluxo de ar desviado da borboleta de acele-
ração quando esta estiver fechada.

• o sistema de combustível é mantido sob pressão.
Libere a pressão residual através da válvula de
alívio existente na linha. Recolha o combustível
em um recipiente adequado.

rn Importantc

6. Regulador de ar da marcha lenta do corpo da
válvula de aceleração

Abril, 1995 CORSA
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Instalação

R Instale ou conecte

4. Tubo de retorno de combustível ao regulador de
pressão (2)

~ Aperte
I

OMF:J-I,.:J

-
----.-----

~ -_._-
,-~....

5. Tanque de compensação do sistema de arrefeci-
mento

C06s::ro.%

1. Regulador de ar da marcha lenta no corpo da
válvula de aceleração usando um anel vedador
novo

2. Parafusos de fixação do regulador de ar. Apli-
cando trava química

A fim de evitar danos à carcaça e ao regulador de ar
durante a instalação, a distância "A" entre o êmbolo
e o flange não deve ser maior que 33 mm. Se a folga
for maior pressione o êmbolo, cuidadosamente, para
dentro

[!J Importante

IL__ 1- "A"
_.

/'

• Parafusos com: 6 N.m (4 lbf.pé) 6. Mangueiras ao tanque de compensação

3. Conectar elétrico ao regulador de ar
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SENSOR DE POSiÇÃO DA
BORBOLETA DE
ACELERAÇÃO (TPS)
Informa ao módulo de controle a posição da borbo-
leta de aceleração para calcular a dosagem de com-
bustíveL

Consiste de um potenciômetro conectado ao eixo da
borboleta de aceleração.

I Instalação
IB Instale ou conecte

1. Sensor de posição da borboleta de aceleração ao
corpo da válvula de aceleração

2. Parafusos do sensor de posição da borboleta de
aceleração. Assegure-se que sensor estej a corre-
tamente assent.ado no corpo da válvula de acele-
ração. Use trava química nos parafusos.

Remoção

B Remova ou desconecte

&lJ Aperte

Parafusos com: 3 N'.m (2 lbf.pé)

L Corpo de válvula de aceleração. Vejü. "CORPO
DA VÁLVULA DE ACELERAÇÃO-Remo-
ção"

2. Parafusos do sensor de posição da borboleta de
aceleração

3. Corpo da válvula de aceleração Veja "CORPO
DA VÁLVULA DE ACELERAÇfio-.lllstala~
ção"

SENSOR DE TEMPERATURA
DO LíQUIDO DE
ARREFECIMENTO (CTS)

Envia para o módulo de controle sinais que variam
de acordo com a temperatura do líquido de arrefeci-
mento.

Consiste de um terminal montado no fluxo do líqui-
do de arrefecimento cujaresistência varia de acordo
com a temperatl,lra, para assim, controlar a dosagem
de combustível, ponto eletrônico de ignição (EST)
da marcha lenta (IAC).

Remoção
C£M/ii4J.W

Importante[IJ

, . ~ ~ ~+J Remova ou desconecte
3. Sensor de poslçao da borboleta de aceleraçao do I ---'

corpo da válvula de aceleração

CORSAAbril,1995

• Libere a pressão do sistema de arrefecimento sol-
tando a tampa do tanque de compensaçãü.

~
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1. Tubo de enlrada de ar
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Instalação

-'.:'-:'-~,,..~.~;';':'::.....".':..~~.::;;",.

6E3-17

a Instale ou conecte

1. Sensor de temperatura da carcaça do termostato

~ Aperte

Sensorcom: 14 N.m (lOlbf.pé)

2. Conectar elétrico do sensor de temperatura

3. Tubo de entrada de ar

MÓDULO SUPRESSOR DE
RuíDOS (SNEF)

2. Conector elétrico do sensor de temperatura

3. Sensor de temperatura da carcaça do tenllostato
(seta). Recolha o líquido arrefccedor

/"'"

\.~.

C06c.HUI

A função do módulo SNEF é filtrar os sinais envia-
dos pelo sensor de detonação a fim de caracterizar
esses sinais como detonação (batida de pino), já que
vários sinais não desejados, tais como vibrações
normais de funcionamento do motor, suportes, pa-
rafusos soltos etc, poderiam se constituir em fontes
de falsos sinais de detonação que iriam resultar em
atraso da ignição. O ruído proveniente da detonação
possui uma amplitude definida que é captada pelo
SNEF e enviada para o sistema de controle da igni-
ção para atrasar a ignição.
O módulo supressor de ruídos está alojado no mó-
dulo de controle.

Remoção

B l~emovaou desconecte

1. Unidade de controle. Veja "MÓDULO DE
CONTROLE-Remoção"

2. Unidade de controle do seu ccmector elétrico

Abril, 1995 ~ CORSA
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I
'- I

~ I~,.(wl
..._~-

I, Módulo supressor de ruídos no módulo decon-
trole. Assegure-se de que a posição de instalação
esteja correta c que as linguetas encaixam-se
adequadamente

2. Tampa do alojamento no módulo de controle

Contatos do conectar quanto a danos ou entortamen-
to ..

Instalação

B Instale Quconecte

[t!1 Inspecione

CCl6tJ1)lj

fXXlEH¥2

4, Tampa do alojmnento

$,Módulb supressor de ruídos da unidade de can'o.
t(ole, pressionando as Iinguetas de retenção (1)

3, Parafuso da tampa do alojamento do SNEF (1) l" Para evitar danos nos cOlnponentes e circuitos
causados por suor das mãos, use luvas ou danos
limpos de algodão alvejado ao manusear tais
componentes,

[ri Importante

•• Não toque nos contatos do conectar

•• Não abra o módulo supressor de ruídos

AbrlJ, 1995 ~ CORSA
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L ConectorelétriCo do sensor de detonação

Remoção

SENSOR DE DETONAÇÃO
o sensor de detonação, montado no bloco do motor,
tcm a função deenvia.rumsinal provenicnteclo ruído
de detonação para o m.órlulo SNEF para que a igni-
ção seja atrasada a um nível seguro de funcíonamen-
to.

B Remova mi desconecte

ÓXíf:J.(J45

CorJ£.H:4(j

«
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4. Módulo de controle no seu coIiectoreJétrico

3. Parafusodatam.pa do alojamento

MUf.,TEC~M 6E3-19

5. Módulo de controle. Veja "llfódu[o de Contro .•
le-Instalação"

Abril,1995 CORSA
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2. Senso! de detonação do bloco do motor (seta)

Instalação

B Instale ou conecte

L Sensor de detonação ao bloco do motor

~ Aperte

Sensor de detonação com: 13 N.m (lO lbf.pé)

[]] Importante

• O torque especificado deverá ser atingido antes
que O corpo do sensor encoste no bloco.

2. Conector elétrico ao sensor de detonação

MULTEC-.U

SENSOR DE OXIGÊNIO (02)
Está localizado no coletor de escapamento próximo
ao cabeçote do motor. O sensor de oxigênio moni-
tora o conteúdo de oxigênio nos gases de escapa-
mento. Os elementos internos reagem quimicamente
com os gases do escapamento e produzem sinais
elétricos que são enviados para o Módulo de Con-
trole indicando se a mistura arlcombustível está rica
ou pobre. O módulo por sua vez comanda os injeto-
reS para que a proporção da mistura seja a ideal para
as condições de operação do motor.

rn Importante

• O sensor de oxigênio deve ser cuidadosamente
desparafusado do coletor de escapamento com o
motor quente.

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Conector do sensor da presilha na transmissão

JI
='#

.;!.X16El-lJ49f

~l

)
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2. SensoI' de oxigênio do coletor de escapamento

---_._,------

C(j{JfJ.yJf

B Instale ou conecte

1. Sensor de oxigênio ao coletor de escapamento.
Use graxa especial na rosca do sensor

gx] Aperte

Sensor com: 30 N.m (22 lbf.pé)

2. ConcctoI' do sensornapresílha da transmissão

SENSOR DE ROTAÇÃO
(REF)
A função do scnsor de rotação é proporcionar uma
posição de referência muito precisa para controle de
ignição c para o ponto de liberação de combustível.
A emissão de sinais é feita. por uma roda dentada
presa à árvore de manivelas.

Na roda existe um espaço vazio de dois dentes que
serve corno referencial. para o pomo m01to superior
(PMS) do cilindro n°I.

o sensor consiste de um coletor de relutância variá-
vel que gera voltagem AC, a qual é proporcional à
rotação do motor.1--

C06F.l.a51

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Conector elétrico do sensar de rotação (1)

Abril, 1995 ~ CORSA
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2. Parafuso de fixação do sensor de rotação

••
3. Sensor de rotação de seu suporte

Instalação

R Instale ou conecte

1. Sensor de rotação em seu suporte

2. Parafuso do sensor de rotação

M'\lEóJ Aperte

COfl'jij.n5J

MULTEC:'M

MEDiÇÃO DA FOLGA ENTRE
O SENSOR DE ROTAÇÃO E
A RODA DENTADA

~1Meça

A folga entre o sensor de rotação e a roda dentada
da árvore. demanívelas comuma lâmina calibradofa .

Valor nominal= 1,0 :i: 0,7 mm.
Se o valor nominal não for obtido, substitua o SUPOf-
te do scnsor.

...•
J

Parafuso com: 8 N.m (6Ibf.pé)

3. Conectof elétrico do sensor

~ Limpe

As áreas de montagem do sensor de fotação. Caso
contrário a folga de referência entre sensor e os
dentes da roda dentada poderá ficar mui to grande
causando erros de leitura e mau funcionamento.

gx] Aperte

Parafuso do suporte do sensor de rotação com: 8 N.m
(6lbf.pé)

CORPO DA VÁLVULA DEACELERAÇÃO
Aloja a borboleta que controla o volume de entrada
de ar para os cilindros de acordo com a posição do
pedal do acelerador. Inclui também as passagens de
ar para o sistema de marcha lenta controlado pelo
regulador de ar da marcha lenta.

Abril, 1995 ~ CORSA
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r

C06ó:I1J.lti1
O,

4. Mangueira de respiro da parte superior do cole-
tor de admissão (I)

5. Mangueira de vácuo do servo freio da parte
superior do coletor de admissão (2)

6. Válvula de ventilação do tanque do seu suporte,
afastando-a

7. Mangueira de vácuo do sensorde pressão abso-
luta do coletor de admissão (I)

8. Mangueira da válvüla de ventilação do tanque
da parte superior do coletor de admissão (2)

C(Xíf:,J4ijJ

1. Cabo negativo da bateria

Remoção

_ __ ..

........---------.l-----:::
-_.-

-v :c-

3. Tanque de expansão. Recolha o líquido de arre-
fecimento

• Libere a pressão do sistema de arrefecimento
soltando a tampa do tanque de expansão.

2. Mangueiras do tanque de expansão

B Remova ou desconecte

rn Importante

*'".....,+.'

r"
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9. Parafusos de fixação da parte superior do coletor
de admissão

J O. Parte superior do coletor de admissão

~ Limpe

• Remova os vestígios da junta velha e limpe as
superfícies de vedação.

ti. Chicote da sua presilha no corpo da válvula

12. Cabo massa do corpo da vúlvula

13. Cabo do aquecedor do came da borboleta de
aceleração (1)

Abril, 1995

MULTEC-M

14. Braçadeira da mangueira de ar do bocal da Vl:ll-
vula de aceleração

15. Mangueira de ar do bocal da válvuLa de acelera-
ção

16. Conector do potenciômetro da borboleta de ace-
leração

17. Conectar da válvula reguladora de ar da marcha
lenta

18. Parafusos de fixação do corpo da válvula de
aceleração ao flange

ClJ6f:WM I

CORSA
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19. Mangueiras do sistema de arrefecimento (l e 2)
do corpo da válvula de aceleração. Marque-as
para instalação na mesma posição

20. Corpo da válvula de aceleração

~ Limpe

Vestígios da junta removida e limpe as superfícies
de vedação.

8 Instale ou conecte

1. Corpo da válvula de aceleração ao seu flange de
montagem usando uma junta nova

2. Parafusos de Exação do corpo da válvula de
aceleração

H1i Aperte&1J

• Parafuso com 8 N.m (6Ibf.pé)

3. Manguciras do sistema de arrefecimento ao cor-
po da válvula de aceleração

4. Conector elétrico da válvula reguladora de ar da
marcha lenta

Abri/,1995

5. Conectorelétrico do potenciômetro da borboleta
de aceleração

6. Mangueira de ar na válvula de aceleração

7. Braçadeira da mangueira de ar

8. Cabo do acelerador ao came da borboleta dc
aceleração

t'(16.£..f.f~l

9. Cabo massa ao corpo da válvula

10. Chicote à presilha no corpo da válvula

I 1. Parte superior à parte. inferior do coletor de
admissão usando nova junta

L2. Parafusos de fixação da parte superior à parte
inferior do coletor de admissão

CU6E.'flM!

CORSA
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gxJ Aperte

MULTEC-M

19. Mangueira ao tanque de expansão

D Efetue

Parafuso com: 8 N.m (6 lbf.pé)

13. Mangueira da válvula de ventilação do tanque à
parte superior do coletor de admissão

14. Mangueira de Václlodosensor de pressão abso-
luta aocolctor de admissão

15. Válvula de ventilação do tanque ao seu suporte

\"----1

(.'eMt:3..(J('r/

16. lVlangueíra de vácuo do servo freio à parte supe-
rior do coletor de admissão

17. Mangueira de respiro à parte superior do coletor
de admissão

18. Tanque de expansão

----------
- i/'Z .;:::::::::::::

Ójlin~JI,.'i

20. Cabo negatívoà bateria

Complete o sistema de anefechneoto e sangre-o
conforme as instruções na seção 6B.

SENSOR DE FASE
Envia um sinal para o módulo indicando que o
cilindro nOLcstá no ponto de combustão, oque é feito
através da polia dentada da árvore de comando de
válvulas.

Abrn 1995 .c:;:::;o CORSA
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a Remova ou desconecte

6E3-27

4. Parafusos de fixação da tampa superior da cor-
reia dentada

5. Tampa superior da correia dentada

~"'7J Ia Instale ou conecte

/
C()f;liJ.{69

._._---------,

2. Conector elétrico do chicote

3. Chicote elétrico da sua presilha na tampa supe-
rior da correia dentada

(~

Abril,1995

1. Sensor de fase

2. Parafuso do sensor de fasec::::.r.
CORSA
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~ Aperte

Parafuso com: 8 N.m (6 lbf.pé)

3, Tampa superior da correia dentada

4. Parafuso de fLx.açãoda tampa superior da correi a
dentada

Remoção

B Remova ou desconecte

L Bocal de enchimento de óleo do motor

2. Parafusos de fixação da cobertura superior no
motor

3. Cobertura superior do motor

Controla os vapores de combustível produzidos no
tanque e que são conduzidos aocanister, de acordo
com a temperatura do motor.

..__ .__ ..-J:..0t.J{J.fl72

4. Conector elétrico da válvula de ventilação do
tanque

--_.., _-_¥

VÁLVULA DE VENTILAÇÃO
DO TANQUE DE
COMBUSTíVEL

5. Chicote elétrico na sua presilha na tampa supe>
rior da correia dentá(ta

6, Conector elétrico ao chicote

~ Aperte

Parafuso com: 4 N.m (31bf.pé)

Abril,1995
CORSA
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&Xl Aperte

Parafuso com: 8 N.m (6Ibf.pé)

CORSA

l. Cabo negativo da bateria

2. Guarnição da porta na área inferior da coluna
dianteira lado direito

MÓDULO DE CONTROLE
ELETRÔNICO
É o cérebro eletrônico do sistema MUL TEC-M. Ele
monitora constantemente as int'ormações recebidas
dos sensores e controles e as transfQ[ma em dados
Pftra controlar os componentes operacionais do mo-
tor.

omódulo está Jocalizado junto ao painel de acaba-
mento, lateral inferior direito, sob o porta luvas.

Cada parte pode sersubstituídaindi vidualmente. Por
exemplo, se o módulo básico estiver defeituoso, as
demais partes sem defeito podem ser incorporadas
ao novo módulo substituído.

[YJ Importante

O módulo de.controle consiste de três partes: M{)du-
lo básico, memÓria do programa e módulo SNEF.

!

<:1)6.e.U)~.J

£8:7

5. Mangueira da válvula de ventilação do tanque

6. Válvula de ventilação do tanque puxando-a para
fora de sua presilha

1, Vá1vula de ventilação do tanque em sua presilha Remoção
2. Mangueira à válvula de:ventilação do tanque
3 C I~. , ~l. ..1 d . 'J - d D Remova ou desconecte. .oneetor e etncoa va .vu a e venh açao o O ..

tanque

4. Cobertura superior do motor

5. Parafuso da cobertura superior do motor

6. Bocal de enchimento de óleo do motor

~ ~ Instale ou conecte

Abril,1995
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3. Porta-objetos sob o porta luvas removendo o
botão de pressão no lado direito e parafuso no
lado esquerdo (setas)

I

C(J6E3-ifl4

4. Parafusos do painel lateral dacolunaladodireito

I(
!: ,~

çaifJ-íJ75

5. Painel lateral da coluna lado direito

MULTEC-M

6. Parafusos do suporte dos conectares (setas)

C()4'EJ-{)7~J

7. Suporte dos conectares afastando-o

8. Módulo de controle puxando-o para fora do
suporte de fixação (1)

9. Conectares do módulo de controle (2 e 3)

2
C06F.3.(Jn

';"A

..

)

Abril,1995 ~ . t-ORSA



.,,~ .. ~._...•. -"...- ... :.:-."-~~'.. ..'.':
---- .•, 0' __""".....

MULTEC-M
6£3-31

•

(
"',--,'

fYJ Importante

Os conectares somente elevem ser desconectados 20
minutos após a remoção dos terminais da bateria.

F+j Instale ou conecte

1. Conectores do módulo de controle

2. Módulo de controle encaixando-o no suporte de
fixação

3. Suporte dos conectares

4. Parafusos do suporte dos conectares (selas)

SISTEMA DE IGNiÇÃO
DIRETA (OIS)
Dispositivo encarregado de gerar alta voltagem para
a centelha das velas.

Consiste de duas bobinas e circuitos eletrônicos
contidos em um módulo selado. As informações
para o avanço e ponto de ignição são liberadas pelo
IVfódulo de Controle para o sistema eletrônico das
bobina.".

B Remova ou desconecte

5 Painel lateral da coluna lado direito

. 6. Parafusos do painel lateral lado direito

7. Porta-objetos sob o pona-Iuvas

8. Guarnição da porta na coluna 110 lado direito

9..Cabo negativo da bateria

c -----------_ .._--_ ..... C06f':"1-07ii

1. Mangueira da válvula unidirecional c de corte
(I)

Abril,1995 ~ CORSA
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2. ConeCtOI'elétrico da bomba de injeção secundá-
ria de ar (2)

MULTEC~M

7. Cabos de alta voltagem das velas

8. Parafusos de fixação da bobina DIS ao suporte

t:VMO.tJ82

3. Ma:ngueira de arrefecimento da presilhat1xada 9. Bobina DIS do seu suporte
à bomba de ar

4. Parafusos de fixação da bomba de i1~íeçãosecun- B Instale ou conecte
dária de ar

5. Bomba de injeção secundária de ar juntamente
com o filtro de ar

6. Conectores elétricos da bobina DIS

1. Bobina DIS no seu suporte

2. Parafusos de fixação da bobinaDIS ao suporte

~ Aperte

Parafusos com: 8 N.m (6 Ibf.pé)

3 Cabos de alta voltagem das velas

4. Conectores elétricos na bobina DIS

5. Bomba de injeção secundária de ar e filtro em
seu suporte

Abril; 1995 ~ CORSA
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2. Porta-objetos sob o porta-luvas, removendo ()
bujão de pressão no lado direito e parafuso no
lado esquerdo (setas)

.-:

I

t:eJ6F.J~""

6E3-33

I
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--.:::~~--

L__

6. Parafusos de fixação da bomba dé injeção secull-
dária de ar ao suporte

7. Mangueira de arrefecimento à presilha na bomba

8. Conectores elétricos à bomba de injeção secun- I 3. Parafusos do painel lateral da coluna
dária de ar

MULTEC-M

9. Mangueira da válvula unidirecionaJ de corte à
bomba

RElÉ DA BOMBA DE
COMBUSTíVEL

.B Remova ou desconecte

1. Guarnição da porta na parte inferior da coluna
di anteira direita

. .' ': :, I,.
• '" I.'\ ., \,\1
, ,,,'\

C(J~iU-t.i.~

4. Painel lateral da coluna

Abril, 1995 ..c::::;:r COmiA
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5. Relé da bomba de combustível do. seu soquete
(1)

1

COf;R .• ,(}l4

~ .•~ Instale ou conecte

4. Porta objetos sob o porta-luvas

5; Guarnição da porta na coluna dianteira direita,
pressionando-a

RESERVATÓRIO DE
CARVÃO ATIVADO
(CANISTER)
Os gases evaporados do t<tnquede combustível cir-
culam através de um reservatório que contém carvão
vegetal conhecido corno "Canister" e onde ficam
r(;tidos os vapores quando o motor não estiver fun-
cionando. Quando o motor entra em funcionamento,
estes vapores de combustível são sugados pelo vá-
cuo do coletor de admíssão c consumidos normal-
.mente pelo processo de combustão. Os vapores. e
vácuo são controlados por uma válvula de ventila-
ção.
O canisrer está localizado na parte traseira da caixa
da roda dianteira lado direito

I

I
«Hil-:3'(;'\.'{

1. Parafusos de fixação da roda dümteira direita

l

Remoção

*+! Remov;) ou desconecte
L-J .

-'-r2-3

C06fi.U;S1

l!<J I :'~.I~~{I .Il'~
I I' !. I
,\ \ • I I

I' .
, \' I.

\,\1, -\,\\

..•. ""' .....

.•.. "'...

1. Relé da bomba de combustível em seu soquete

2. Painel lateral da coluna

3. Parafusos do painel lateral à coluna

Abril, 1995
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2. Roda dianteira direita

3. Painel protetor da caixa de roda

4. Parafusos de fixação da cinta e do suporte do
canistcr

r-
I

I
cO{'r.J.""J

5. Mangueiras do canister

6. Canister de seu suporte

8 Instale ou conecte

L Canister ao seu suporte

2. Mangueiras do canister

3. Parafusos da cinta e do suporte do canister

4. Painel protetor à caixa de roda

5. Roda dianteira direita

6. Parafusos de fixação da roda

BOMBA DE COMBUSTíVEL
A bomba de combustível acionada eletricamente,
tem a função de transferir o combustível do tanque
para o tubo distribuidor dos injetores e manter uma
pressão controlada na linha de alimentação.

A bomba é composta de um motor elétrico contro-
lado por rel.é, bomba de engrenagens excêntricas c
válvulas de controle de pressão e fluxo.

Instalada dentro do tanque, a bomba succiona o
combustível diretainentede um copo estabilizador
que mantém a presença constante de combustível a
disposição da. bomba c através de um filtro que
conduz ao tubo distribuidor.

A bomba fornece uma pressão maior que a exigida
pelos injetores. O excesso de combustível, controla-
do pelo regulador de pressão, retoma para o tanque
atra vês de linha.

Remoção

rn Importante

Verifique se o tanque contém combustível e se ne-
cessário esvazie-o. Siga as instruções indicadas sob
o título uTANQUE DE COMBUSTÍVEL-Remo~
ção"
Observe as medidas de segurança.

~ Aperte

Parafuso com: tIO N.m (81 Ibf.pé)

Abril, 1995 c8=7
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6E3-36

B Remova ou desconecte

1. Tampa da abertura de instalação da bomba no
assoalho. Para isso levante o a-;sento do banco
traseiro e dobre o tapete ria área cortada

2, Conector elétrico da bomba e medidor (1)

3. Mangueiras de alimentação e retorno (2)

C(Jt;/;.:H.iJl

4, Anel trava, gírando-o

MULTEC-M

5, Mangueira de retorno de combustível na parte
interna do tanque afrouxando a braçadeira de.
fixaçao

NOTA: A figura mostra a bomba removida pm'(l
facilirar a explicaçc1o,

C(){ji.J~'J'j2

Abril,1995 ~ CORSA
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l
!

COtWJ.ifl)j

,.
L..-._.

- Remova o filtro, Para substituir a bomba, pres~
sÍ()nejuntasas trêslinguctas de; trava e remova
a bomba de seu alojamento.

wt£HfJJ II

CJ

6. Bomba para fora do tanque usando um gancho
no quarto olhaI. Para liberar a bomba pressione
as três Iinguetas juntas com uma mão

L.
C06[j.i}<j4

lIfI;

\&
•
.1

I
:~~:~!:':~:~~:2.l

Desmont~gem

~ Desmonte

- Se houver defeito na bomba decombustível com
o filtro de tela niontado, o filtro deveset tAmbém
substituído. Dano ou contaminação do filtro po-
de reduzir sensivelmente a eficiência da bomba
de combustível

Abril, 1995
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6E3-38 ~IULTEC-M

~ Monte

1. Bomba de combustível no seu alojamento

3. Mangueira de retorno à parte inferior do flange
da bomba. Encaixe e aperte abraçadeir<\

o

4~ Cabo elétrico ao ftange da bomba

~ .41 Instale ou conecte

:;/

CpIWJ:tN'.J

CO(£J4fJ7

••
•

\&
L_
[TI Importante

• As linguetas de trava devem assentar-se por igual
no alojamento

2. Filtro de tela à boi:nba

••
\&

•
••
C(i4~3.{W.t

1. Bomba de combustível. em seu alojamento no
tllnque

.~.
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íYJ Importante

.~,.'~' ~,...• :,

6E3-39

~ ~ Instale ou conecte

~\

• As três Iinguetas devem ficar encaixadas

2. Mangueiras de alimentação e retorno nos tubos
do flange

3. Conectar elétrico da bomba e medidor
4. Anel trava

5. Anel de borracha na tampa da cobertura. Unte
com uma leve camada de graxa

6. Tampa na cobertura do assoalho. Estenda o ta-
pete e retorne o assoalho à posição de uso.

SENSOR DO TANQUE DE
COMBUSTíVEL

/,. D Remova ou desconecte
.l~, O

I. Tampa da abeltura de instalação da bomba ao
tanque

i Conector elétrico do sensor do tanque

3. Sensor do tanque puxando-o pelo haste que o
liga à bomba

~----------_._..~ _._----

"

I. Sensor do tanque introduzindo-o no guia na
bomba de combustível até que se encaixe com-
pletamente

2. Conectar elétrico ao sensor do tanque

3. Tampa na abe11urade instalação da bomba ao
tanque

[I] Importante

• Verifique o funcionamento. A bomba deve fun-
cionar por aproximadamente 2 segundos ao se
ligar a chave de ignição

SISTEMA DE INJEÇÃO
SECUNDÁRIA DE AR

Descrição

o sistema de injeção secundária de ar adiciona oxi-
gênio nos gases de escapamento durante a fase de
pré-aquecimento do motor, injetando no coletor de
escapamento.

Abril, 1995 ~ CORSA



6E3-40

Este sistema é ativado durante a partida com o motor
frio, quando a mistura está rica, sendo desligado o
sensor de oxigênio começa a funcionar em circuito
fechado (closed-loop).

o oxigênio contido no ar injetado reage com o gás
quente ele escapamento; no coletor, logo após as
vál vulasde escapamento.

A oxidação converte os poluentes CO e HC em C02
e H20. Nesta condição, a temperatura do escapa-
mento aumenta permitindo que o seusor de oxigênio
é o co nvcrsor cataHtico ati njam as suas temperatura.s
de funcionamento mais rapidamente.

o sistema possui os segtüntes componentes:

- Bomba de ar

- Válvula de cort.e/unidirecional

a Remova ou desconecte

L Mangueira de arrefecimento da presilha (1)

2. Parafuso da braçadeira (2) do filtro

3. Braçadeira do filtro (3)

MULTEC •.M

4. Braçadeira elástica da mangueira do filtro à
bomba

C06f.:,( •.ú;.t!

5. Braçadeira da mangueira da bomba de ar à vál-
vula unidirecional

Abril, 1995 ~ CORSA
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MULTEC~M 6E3-41

6. Mangueira da bomba de arã válvula unidirccio- I 9. Parafusos do suporte do filtro à bomba de ar
nallcorte (1) soltaI1do~a da presilha no suporte

C06F.l.jo.l(

1O.Filtro da bori1ba de ar
7. Conectar elétrico da bomba de injeção de ar (2) 111. Porcas do suporté da bomba de ar

_ _--_ .._._._-----------------'.==..

8. Mangueira da bomba de ar ao filtro

Abril, 1995 ~ COR~



üMF.ll!1l I 17. Tubo de injeção do suporte no coletor de esca-
pamento

6E3-42

12. Suporte da bomba de ar àlongarina

13. Mangueira de arda válvula unidirecionallcorte
(2)

14. Mangueira de VáCllO da válvula unidirecio-
nal/corte (1)

lltIULTEC-M

15, Denetor de calor do coletor de escapamento

_ ...f?;1.!J'c::.-
L

16. Parafusos do suporte do tubo de injeção ao co-
letor de escapamento

CXM.E.1.1!.f

Abril, 1995 ~ CORSA
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MVLTEC-M 6E3~43

18, Parafusos do fhtnge da v<Í.lvula unidirecioc I 23.. Parafusos defixação da válvula comutadora
nal/corte ao tubo de injeção

fOiíf.;J.JJ4

19. Válvula unidirêciOnallcorte do tubo de injeção

20. Junta da válvulautiidirccional

Limpe

Vestígios dajunta removida.

24. Vál \tula comutadora do seu suporte

~ ~ Instale ou conecte

1. Válvt.da comutadora em seu suporte

2. Parafuso de fixação da válvula comutadora

. . . ... .. , . .. .. ~ Aperte
21. Conectoreletnco da valvulacomuJadoraeJétricá I. .
22. Mangueiras conectoras da válvula comutadora Parafuso com: 5 N.m (4 Ibf.pê)

elétrica ..
3. Mangueiras conectoras da válvula cOmumdora

elétrica

Abril,1995 ~ CORSA



6E3-44

4. Conectar elétrico da válvula comutadora

5. Junta da válvula unídireciona,lIcorte

6. Válvula unidirecional/corte ao tubo de injeção

-
"~~

~Õ@,
)(~l 1

12 0.1"
7. Parafuso da válvula unidirecional/corte ao tubo

de injeção

8. Tubo de injeção e suporte no coletor de admissão

9. Parafusos de fixação do suporte ao coletor de
admissão

Abril,1995

MULTEC-M

&Il Aperte

Parafusos com: (Parafuso M8) 20 N.m (15 lbf.pé)

(Parafuso M6) 8 N.m (6 Ibf.pé)

10. Defletor de calor ao coletor de escapamento

~1 Aperte

Parafusos do defletor com: 8 N.m (6 Jbf.pé)

lI. Mangueira de vácuo da v:il.vula unidirecio-
nallcorte

12. Mangueira de ar da válvula unidireciooallcorte

13. Suporte da bomba de ar à loogarína lateral

14. Parafusos do suporte da bomba de ar

&XI Aperte

Parafusos com: 20 N.m (15 lbf.pé)

15. Filtro da bomba de ar

16. Parafuso do suporte do filtro à bomba de ar

17. Mangueira de ar ao filtro

.18.Porcas de fixação da bomba de injeção ao supor-
te

CORSA
--,
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MUl,TECM

g] Aperte

Porcas com: 10 N.IIl (7Ibf.pé)

19. Conector elétrico à bOITiba de injeçãü de ar

20. Mangueira da bomba de arà válvula unidirecio-
naJlcorte encaixando-a na presilha no suporte

21. Braçadeira elástica na mangueira do filtro à
bornba

22. Braçadeira do filtro

23. Parafuso da braçadeira do filtro

24, Mangueirade arrefecimento àpresilha nosupor~
te da bomba de injeção secundária de ar e do
si.Iporte dofiltro.

6E3.45
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ESPECIFICAÇÃO DE TORÇÃO

N.Ol

Porcas de fixação da unidade de injeção " ;..•............... ;..;......•................. 22

Parafuso de fixação da parte superior da unidade de injeção 6

Porca de fixação da parte superior da unidade de injeção ,............•............. 22
Parafuso de fixação da cobertura do filtro de ar .4

Parafuso de fixação do potenciômetrodo acelerador 2

Parafuso de fixação do diafragma regulador de pressão 3

Parafuso de fixação do flange de vácuo ..........•....................... , ".3
Parafuso de fixação do injetor : ,...............•................................ 3

Parafuso de fixação do sensor de rotação ........•......•............. " .................................•.... ,8

Parafuso de fixação da válvula EGR ; ,......................................•....•.. 20
Parafuso de fixação do suporte, chicote e mangueira da válvula EGR 8

Parafuso de fixação do tubo distribuidor de combustível ......................•....................... 8

Parafuso de fixação da parte superior do coletor de admissãQ 8

Parafuso de fixação do painel superior do motor. 8

Parafuso de fixação do regulador de pressão do combustível ..................................•... 8

Parafuso de fixação do .regulador de ar. 6

Parafuso de fixação do sensor da posição da borboleta deacêleração ;•.•........... 3

Parafuso de fixação dosensor de temperatura do líquido de arrefecimenlo 14
Sensor de detonação ao bloco do motor , , 13

Sensor de oxigênio ao coletor de escapamento .................................................•......... 30

Parafuso de fixação de corpo da válvula de aceleração •............................................... 8

Parafuso de fixação de sensor de fase ............................................•...................•.•..•..... 8

Parafuso de fixação da tampa superior da correia dentada ....................................•...... 4

Parafuso de fixação da bobina DIS ao suporte ....•.....•.....................•..................•.......... 8

Parafuso de fixação da válvula comutadora do sistema de injeção secundária 5
Parafusos de fixaçfio do suporte da válvula unidirecil)oal/corte (M8) , ,; 20

(M6) 8
Parafuso c1efixação do suporte da bomba ele ar de injeçãosecundéíria de ar. ; ,,20

Porca de fixação da bomba de injeção de ar ..•...........•.•.................... , ,.10

L:8J

MULTEC-M

Ibf..pé

16

4

16
3

1,5
2
2

2
6

15
6

6

6

6

6

4

2
10
10

22
6
6

3

6

4
15
6
15

7

CORSA

""'"':'.!"7::::;"'","" "k--~ > ---;'-~:_:~»:r~:' ":-';<;::>-:;'-_-:-;--.-~-." >;;,:,~'f .:l::;'~.~~~.::-~'-.,:;.<:",."'~ __;-;,o:;;:.';;:="""-::~"-".---'~~•.;'~-:;..""'••.";l.:";,="':;;;;': ";";;=":>.-,'.Y'. _"-O~;, """""""""''''"''''"'','''''''.w.-.>,,' . .;.>.-.-<-V.---.:-.y ..•.• ""'" __.'.'._.",'y'v .~">.,.,...•................................._ .•.........•.........



6F 11 MOTOR-8ISr-fEMA DE ESCAPAlVIENTO

Conjunto do Conversor CataIítico e Silencioso Central ;.., , ,. 6F_01

Silencioso Traseiro ;......................•................•...•...•..;6F-O 1

Abrif, 1995
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6F 11MOTOR --SISTEMA DE ESCAPAMENTO
6[/-01~

60\\\

~c~0

UHW-I>JJ • .1

Se necessário, substitua o anel ete vedação,

3. Molas retentoras dos coxins centrais

4. Extremidade traseíraao silencioso traseiro e fixo
com a braçadeira

1. Molas retcntoras dos coxins traseiros

2. Braçadeiras da fixação ao silencioso central.

3, Silencioso traseiro, desencaixando suashilstes
dos coxiris traseiros

SilENCIOSO TRASEIRO

Remoção

rn Importante

B Remova ou desconecte

[_........ "-- ..

L._-----

] . Parafusos e molas da fixação ao coletor de esca-
pamento

2. Braçadeira da fixação ao silencioso traseiro

3. Mo!,ísretentoras dos coxins contrais

4. Conjunto do conversorcataHtíco e silencioso
central, desencaixando suas hastes dos coxim;
centrais

l

CONJUNTO DO
CONVERSOR CATALíTICO E
SilENCIOSO CENTRAL

Remoção

EJ Remova ou desconecte

Instalação

I:: 4Y-~ :;: ~

l ~_~

B Instale ou conecte Instalação

LSílencioso traseiro, encaixando suas hastes nos
coxins traseiros

2. Braçadeira da fixação ao silencioso central

3. Molas retentoras dos coxim traseiros

f~" Instale ou conecte1. Conjunto do conversor catalírico e siÍencioso I~....
central, encaixando suas bastes nos (0);.]n5 cen-
trais

2. Extremidade dianteira ao coletor de esca.pamen-
to, molas e parafusos

Abril, 1995
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7B • TRANSMISSÃO MANUAL

CORSA
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7B ,. TRANSMISSÃO MANUAIJ

TRANSMISSÃO F13/5WR ..
o Corsa VVind,GL e Pick-Up estão equipados COm
a tra[1smissãomode1o FI3/5 WR

A designaçãoF13/5 WR significa:

F - Ti'ação dianteira

13 - Torque máximo de entrada (l30N.m)

5- NúrilCr.ode marchas à frente

WR-Relaçãci longa

Este numero encontra-se estampado na carcaça, ná
pane superior

7B-OI~

l . .....__

Abril,1995
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7B-02

CAIXA DE MUDANÇAS
Entende-se por cáixa de mudanças todos os compo-
nentes .internos do conjunto que incorpora os dispo-
sitivos mecânicos que permitem a mudança de mar-
chas e que, no caso dos veículos com tração diantei-
ra, estão montados na mesma C(lrcaça eruquc se acha
o conjunto do diferencial, O conjunto completo
constituído pela caixa de mudanças c diferencial.
denomina-se conjunto da transmissão.

TRANSMISSÃO Mf1NUflL

r------------------- .1 ~..~_....

Abril,1995 CORSA
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3, Roda dianteira esquerda

CIl7.,"','i I 4. Parafusos de fixação da tampada tl'ansrnissão à
placa

TRANSMISSÃO MANUAL

Remoção

Coloque o veículo no elevador.

B Remova ou desconecte

L.Líamede mudanças, pela parte inferior do veí-
culo

7B-03

[Y] Importante

Como controle de mudanças removido, cllgate a2a

velocidade, movendo o garfo traseiro na direção
indicada.

-~

J
2. Tampa com o controle de mudanças

Abril,1995

5. Tampa da transmissão e junta

L:8=7
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7B-04

ITJ Importante

Coloque um recipiente adequado para coletar o óleo
que escoa.

6. Anel trava da árvore primária

8. Árvore primária, puxando-a com a ferramenta
J-820728 até o seu encosto

TRANSMISS.4.0 MANUAL

11. Junta da tampa

Desmontagem

lI] Importante

Fixe a tampa com a caixa de mudanças aos suportes
J-810725 e inslaleeste no suporte V-86070 10, preso
?\ bancada.

(:(}jfJ..(j(Jl

9. P~ra~llsos de fixação daplacaàcarcaça da trans-I ~~ Desmonte
111lSSaO

10. Tampa com a caixa de mudanças 1. Parafusos de fixação do suporte do garfo da 5"
velocidade \

Abrn 1995
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TkANSlltllSSÃO M4NUAL 7B-OS.

9. Anel trava da engrenagem motora da Y veloci-
dade

10. Engrenagem motora da 54 velocidade, com au-
xíliQ da ferrarnentaJ-820726A

,mJ

_____ . ...::__ co7n.(}f.l

KM-S30-il
I
/

KM-328-B

11. Parafusos de fíxação do suporte da garra

12. G4rra com seu suporte

13. Tampão usando as ferramentas KM-630-1 e
KM-328-B

L

I~--.'
I

2. Suporte com o garfo

3. Anel trava do cubo sincronizadorda 5" veloci-
dade

4. Conjunto sincronizador da sa velocidade coma
ferramenta J-810704

8. Semi-anéis

5. Engrenagelll movida da sa velocidade

6. Rolamentos de agulhas

7. Anel travados semi-anéis

Os parafusos de fixação do suporte do garfo são do
tipo microencapsulados, o que poderá dificultar a
remoção. Se isto ocorrer, aqueça a área numa tem-
peratura aproxirnada de 80'C. com o auxílio do
soprador térrnico.

!(rl Importante
l_~"....J

Para esta operação, engate simultaneamente a 3"
velocidade e a lnarcha à ré.

[Y] Importante

"'~.""'" Abril,1995 CORSA



78-06 TRANSMISSÃO MANUAL

-)

Para esta operação engrene a 2' e a 5' velocidades.

16. Pino elásticos dos garfos de 3", 4' e da marcha à
ré

-"""

C07R-(Jf6

<; ~ôi

J-820729

19. Conjunto da árvore secundária, trem de engre-
nagens e eixos com os garfos da I" e da 2'
velocidades e a engrenagem intermediária de
marcha á ré

17. Garfo com seu eixo

18. Anel elástico com orelhas quefixam o rolamento
posterior da árvore secundária

Para esta operação, feche o anel com um alicate de
pontas e coloque a ferramenta J-820729 para manter
o anel comprimido.

[[1 Importante

.>

14. Molas e esferas dos sistemas de posicionamento
dos garfos

15. Ponte do bloqueador

fI] Importante

[[1 Importante

Apóie os eixos dos garfos com um bloco de madeira,
na parte superior, para evitar que os eixos se danifi-
quem.

Abril. 1995

-:

'-:;--

---

I
C01S.aiS J

.c8=t
\ \~--I

--_\~____I

CORSA
.-"

)

.../



W"~'~~"""'"""""""~''''''''_ ~ -""~~,'m..0~~~i_.À':":'.;.,:,,,,""~:;;w;.f{{MM;;:Xi;; ..;;_."",~.:~~,'.':-<-;".~~;I;.-,-,/i.?.i'>;~,;.Ü:1k~;-;');~.L(,;,:>4J~4Eh~;:J&?U,i(_'--.'ifu,-:__'.'.-:o,.,.;;;,'::f...0~'ll;.,;. __

f
~" ....."

TRANSMISSÃO MANUAL 7B~07

20. B1oqueadores

19] ImportanteUL

.m'i

l

3. Anel elástico com orelhas, removendo a ferra-
menta J-820729 e fixando o rolamento posterior
da árvore secundária

".

• A ranhura existente no garfo da engrenagem inter-
mediá.ria da marcha à ré, deverá ficar voltada para
cima.

I

"r~
l,~ . I 4. Garfo da marcha àré com seu eixo, 1. I 5. Pino e1ú5\lco novo no garf., da marcha" ré

I
í

\ _::o.

\,
...:.

1. Bloqucadores na placa

2. Conjunto da árvore secundária, trem-de-engre-
nagens e eixos com os garfos da la e 2a veloci-
dadese a engrenagem intermediária de marcha
àn~;

• Para esta operação, abra o anel elástico qtie fixa o
rolamento posterior do trem de engrenagens, com
um alicate de pontas.

.Se necessário, aqueça o alojamento dos rolamen-
tos com o soprador térmico e remova o conjunto
das árvores naprensa.

Montagem

~!l'Monte

•• Para esta operação, abra o anel trava que fixa0
rolamento posterior do trem de engrenagens.

[TI Importante

Abril, 1995 ~ CORSA



78-08-
IY.J Importante

Ao instalar o pino elástico, apóie o eixo num bloco
de madeira para evitar que este se danifique,

6, Ponte do bloqueador

----.-1

('U7!1-{}2/

[JJ Importante

Utilize novos parafusós (não microencapsu:bdos) e
aplique Loctiteou equivalente.

g] Aperte
,.

Parafusos de fixação da ponte: 7 N.m (5 Ibepê)

7. Esferas e molas dos sistemas de posicionamento
dos garfos e tampões, com o auxílio de um
martelo e um tarugo

[f] Importante

• Na posição (l) é instalado um tampão longo.

TRANSMISSÃO MANUAL

• Nas posições (2) são utilizados tampões curtos.

Cf)]fi.022

• Após a instalação, os tampões deverão ficar bem
firnies.

8. Suporte do rolamento e dagarnt

[Y] Importante

Os entalhes existentes no eixo dos garfos da Ye 4<\
velocidades deverão estar alinhados com a garra.

'1

Abril,1995 ~ CORSA
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TRANSMISSÃO.MANUAL 7B-09

9. Pm;afusos de fixação do suporte da garra

[fl Importante

Os parafusos do sup0l1e deverão ser novos (não use
do tipo microencapsulados). Aplique Loctite ou
equivalente nos parafusos.

~ Aperte

Parafusos do suporte: 7 N.11l (5 lbf.pé)

12. Semi..,anéis na árvore secundária

13. Anel trava dos semi-anéis

IA. Rolamento

15. Engrenagem movida da 5" velocidade

16. Conjunt.o sincronizador da sa velocidade com
auxílio de Uni tubo adequado e da prensa, com a
caixa de mudanças apoiada na ferramenta
S-9407199

17. Anel trava do cubo sincronizador da 5" veloci-
dade

Aqueça o cubo sincronizador da sa velocidade auma
temperatura aproxirnada de 1ao.c, com (}auxílio de
um soprador térmico e instale.

I

Ü};S.(}2.5

J-940~ .

n

[TI Importante

o

lQ. Engrenagem motora da 5" vel()cidad~,COin au-
xílio de tubo adequado e da prensa

m Imporüulte

Posicione o conjunto na ferramenta S-9407199.

i "

[[lImportante 18. Suporte com o garfo da Si velocidade

A parte longa do cubo da engrenagem deverá ficar
voltada para o rolamento.

11. Anel trava claengrenagem motora da 5" veloci-
dade

April, 1995 CORSA



7B-IO

19. Parafusos de fixação do suporte do garfo da 5"
velocidade.

llJ Importante

TRANSMISSÃO MANUAL

2. Placa com a caixa de mudanças na carcaça do
conjunto da transmissão

3. Parafusos de fixação da placa

"4fi;

Parafusos: 22 N.m (161bf.pé)

gx] Aperte
Utilize novos parafusos c aplique Loctite em suas I
roscas.

~ Aperte

Parafusos do suporte do garfo: 22 N.m (16lbf.pé)

Instalação

[YJ Importante

Rernovaa placacorn acaixade mudanças do suporte
J-810725 .

.~.+i Instale ou conecte
: .... ..1-

1. Novajunta da placa

4. Liame de mudanças, conforme as inst!1.l.ções in-
dicadas sob "ALAV ANCA DE MUDANÇAS"-
Ajustagem"

Abrir,1995
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7B-11

M-740479-A

/

Abasteça a transmissão com o óleo lubrificante
SAE-80 RTL para engrenagens helicoidais, de cor
vcrmelha,.através do bocal de cnchirnentoexistehte
no controle de mudanças, até que o nível atinja a base
do orifício de controle de nível.

--Jli

I

C07IW~~8l

ÁRVORE SECUNDÁRIA

Remoção

E:...1 Remova ou desconecte

1. Caixa de mudanças, conforme as instruções in-
dicadas sob "C.tllXA DE MUDANÇAS - Re-
moção"

2. Árvore secundária da caixa de J1:mdanças

Desmontagem

E~Desmonte

L Anel trava da extremidadepostedor d,f árvore
secundária

2. Rolamento posterior da árvore secundária, anel
espaçador,eengrenagem da Ia velocidade com
auxílio da prensa e da ferramenta KM-J07-B

KM-307-B

if f-=
,

.(,:(i"m.f/;'1j

3. Rola111cnto de agulha
4. Anel trava
5. Conjunto sÍncronizador da F c 2:l velocidades e

engrenagem da 2" velocidade com auxílio da
prensa e da ferramenta KM-307,.B

6. Anel trava, na parte dianteira da árvore
7. Engrenagem d,~33 Velocidade com o auxílio da

prensa e da ferramenta KM-307~B
8. Espaçador e engrenagem da 43 velocidade com

o auxílio daprensa c da ferramenta M...740479-A

ÇO'i,tl.(jJ',J

Abríl,1995 ~ CORSA
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[1] Importante. II~ Limpe

Para esta operação coloque a ferramenta M.-740479- I Os componentes removidos.
A na ranhura da engrenagem de 4a velocidade.

IL'*' Inspecione

Todas as peças quanto a desgaste e deformação.
Substitua os componentes que estiverem danifica-
dos. Antes de iniciar a montagem, lubrifique todas
as peças com óleo de transmiss~o

C07lNJJI

9. Anel trava do cubo sincronizador de 3u e 4a

velocidades

10. Conjunto sincronizador de 3" e 4 a velocidades

Montag,cm

~. :Monte

IIJ Importante

Todos os cubos, deslizadores,aneis sil1Ct:onizadores
eespaçadores são intercambiáveis,

1. Engrenagens da 1"e 2a velocidades

2. Conjunto dosincronizadonie3ac 4" velocidades

11 C0?8.0J!.

•....,.,
"'-,

C{)7!HjJ.f

3. Molas sincronizadoras

Abril, 1995 ~ CORSA

"A;~~~~:;;'-'-,'~..t.{;;St~:.~," ,;""~~,""':;'~é::<m~,,,t'(~cW~X~~",,I~;'~<"~~~'W"'i'i;:x."'K""*';'_~'-=_,> __>"",_. __ •.v""ow""-.,*,~~,_,,,.~. __ ._.



c
_.•.•.-.... t __"""'~~-.-..

~
.-~----:....-

TRANSMISSÃO MANUAL

[[] Importante

-.

..711-13---

t."())D.(}.,1S

• Aqueça o conjunto do sincronizador das engrena_
gens de 3' e de 4. velocidades a uma temperatura
aproximada de IOO"Ce instale-o com o auxílio da
prensa e de um tubo adequado.

6. Anel trava novo

7. Anel sincronizado!' da 43 velocidade
8. Espaçador

Ç0711-o.J4

[fJ Importante

• Coloque as molas sincronizadores no mesmo des-
Jizador, de forma que as Suas extremidades fiquem
em direção oposta e que a extremidade livre da
mola fique saliente do corpo do sincronizador.

• Coloque cada um dos deslizadores em s~u respec-
tivo dente da luva seletora.r-.-;-

G'

4. Engremlgem da 3'1 velocidade

5. Anel sincronizador no cone da engrenagem daC 3' velocidade

l... '
Abrir, 1995
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tRANSMISSÃO MANUAL
7B~14

"J

_.. --.-'1
\-.

Na sincronização do tricone, os ganchos dos anéis
sincronizadores internos deverão assentar-se na ca-
vidade dos anéis sincronizadores externos.

L_

Aqueça ° conjunto do cubo dO sincronizador da
engrenagem da la velocidade a uma temperatura
aprox.imada de IOO.C e instale-o com ° auxílío da
prensaedeum tubo adequado. Observe que aranhu-
ra do garfo deverá ficar voltada para o lado do
assento do rolamento.

rrl Importante
L9-J

r-
II\

I

£'01 •• ('-'(, \
...........--1

9~Anel trava
10.Engrenagem da2a velocidade I 12. Anéis travas novos nos síncronizadores

U.A.nclsincr ...onizador no concda engrenagem da \ -. . .
2'"velocidade .[Y.] Importante

r

Aqueça o espaçador a uma temperatura aproximada
de 1OO.C e Ínstale-o com o auxílio da prensa e de um
tubo adequ.\do, observando que as ranhuras do es-
paçador deverão ficar voltadas para () lado da engre-
nagem ..

(]J. Importante

13. Anel sincronizador eengrenagern daeveloci-
dade

CORSA

Abril, 1995
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7B-15

14. Rolamento de encosto, observando que ele de-
verá ficar na parte dianteira da engrenagem da
I a velocidade

'--------- •• ~ •••••••••••••• --"~ __ m •• _

Cro7B-<J1N J

15. Novo anel trava com orelhas

lá Espaçador e rolamento

[TI Importante

••Aqueça o cspaçador e instale-o juntamente com o
tolamento utilizando a prensae um tubo adequado.

• As ranhuras do espaçador deverão ficar voltadas
para o lado da engrenagem.

17. Anel trava novo 110 rolamento

Instalação

~ ..~ Instale ou conecte

J. Árvore secundária nacaixa-dc:-mudanças

2. Caixa de mudanças na carcaça da transmissão,
conforme as instruções indicadas sob "CON.
JUNTO DA CA1XA DE MUDANÇ"lS -Insta-
lação"

TREM DE ENGRENAGENS

Remoção

B Remova ou desc()necte

L Caixa de mudanças, conforme asinsrmções in-
dicadas sob uCAIXA DE MUDANÇAS-Remo-
ção"

2. Trem de engrenagens

r-.
I

Abril, 1995
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~ Desmonte I 2, Anel trava novo do rolamento

1. Rolamento, com auxílio da prensa e da ferra- I Instalação
mentaKM-307-B 8 Instale ou conecte

~ Monte

C01JNHI)

1. Trem de engrenagens na caixa de mudanças

2. Caixa de mudanças na carcaça da transmissão,
conforme as instruções indicadas sob ((CAIXA
DE MUDANÇAS-Instalação"

ROLAMENTO ANTERIOR DO
TREM DE;ENGRENAGENS

.Substituição

B Remova ou desconecte

1. Caixa ~.~mudanças, conforme as instruçÕes in-
dicadassob uCAIXADE MUDANÇAS-Remo.
ção"

2. Cobertura do volante
1. Rolamento, usando um tubo adequado e a prensa I 3. Rolamento de encosto da embreagem e seu guia

4. Rolamento an terior do trem de engrenagens com
as ferramentas 5-9407191 eM~840911A

Ca71J.fWl

Abril,1995
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7B-17

E~ Instale ou conecte

8 Instale ou conecte

1. Novo rolamento anterior do trem de engrena-
gens com a ferramenta S-9407191 c
M-84091 l-A

.__ .._--_ ..-..__._---------_._----------

I

C01n.tU}

r

2. Capa do rolamento, que se localiza na carcaça
da transmissão, usando a ferramenta S-9407191

COl1J-fi-lJ

2. Rolamento de encosto da embreagem e seu guia

3. Cobertura do volante

4. Caixa de mudanças, conforme as instruções in-
dicadassob ((CAIXA DE MUDANÇAS-Insta-
lação"

ROLAMENTO ANTERIOR DA
ÁRVORE SECUNDÁRIA

Substituição

[1 Remova ou desconecte

1. Rolamento anterior da árvore secundária, con-
forme as instruções indicadas sob "ÁRlIORE
SECUNDÁRlA - Desmontagem""

1. Capa do rolamento anterior da árvore secundá-
ria, usando a ferramenta S-9407191 e
M-840911-A

C07fi.{J.N

Abril, 1995 J.:8:7
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2, Rolamento anterior da árvore secundária, con-
forme as instmções indicadas sob (~{RVORE
SECUNDÁRIA-.i\tlontagem"

CONTROLE DE MUDANÇAS

Remoção

F1 Remova ou desconecte

1. Liame de mudanças

2. Tampa com o controle demuctanças

Abril, 1995

TRANSMISSÃO M;lNUAL

3. Ànel trava, bucha, molae alavancaintermediária
do eixo e a mola do pino guia

.~

4. Pino elástico (I), dedo.de mudanças (2) e ala-
vanca (3)

-~--- ~l
3 1 I

I
I-----~::~'~j
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TRA.NSMISSÃO MANUAL

5. Vedador da tampa

I

L

Instalaçãô

~ Instale ou coneete

L Novo vedador na tampa

V_"_,~,,,,,,,,,,,,,,,,"'--' "W'<'«_>%<""'_'"''''''''_'_'''':~'''''''''';~<:'':@,,~d,~~i~-,-- ,"""oi'.~i<,.~_ ..~",.~ :.;",~A~:"~';:'~'~-'-~~--o;'~\:{'+.Ã}s ..;;.j~~~':':';;";*,~i",~k",,,,>'r.-':I;':;:"~~---i;

7B-19

3. Alavanca intermediária, mola, bucha, mola e
anel trava

4. Tampa com o controle de mudanças

5. Liame de mudanças, conforme as i.ostruções in-
dicadas sob "ALAVANCA. DE MUDANÇ'AS-
Ajustagem"

ALAVANCA DE MUDANÇAS

Remoção

L2J Importante

Coloque a alavanca em Neutro (ponto-morto).
O)lfl.{W,)

B Rcmoya ou desconecte

1. Console

2. Protetor de pó, dobrandó-o para cima

3. Anel trava (1) e o pino (2) da alavanca de mu-
danças

r-
i

---_ ..._---_.~

2~ Pino elástico, dedo de mudanças e alavancá

2

4. Alavanca de mudanças.

I
üJ)lu,.<r I

Abril, 1995
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Instalação

~+l Instale ou conecte

1. Alavanca de mudanças

2. Anel trava e pino

3. Protetor de pó

4 ..Console

Substituição do protetor depo

'aRemova ou desconecte

L Alavanca de mudança,>, conforme as inst.ruções
indicadas sob HALltVANCA DE MUDAN-
ÇAS-Remoção"

2. Botão da alavanca

m Importante

Para esta operação, aqueça o botão em água a 8CrC,
para facilitar a sua remoção.

3. Mola

4 ..Parafuso de fixação da vareta internadeacJona-
mento da marcha à ré ao anel de acionamento

TRANSMISSÃO l11ANUAL

.5. Anel de acionamento eretentor

6. Protetor de pó

.~4J Instale ou conecte

1. Novo protetor de pó

m Importante

Passe um pouco de sabão na alavanca para facilitar
a montagem.

2. Anel de acionamento e retentor

3. Parafuso de fixação da.vareta interna ao anel de
acionamento

4. Mola

5. Botão da alavanca

LtJ Importante

Aqueça o botão em água a 80.C.

Abril,1995 ~ .. CORSA
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l'RANSMIssi~OI'J,MNUAL 7B-21

6. Alavanca clemudanças, conforme as instruções
indicadas sob "ALAVANCA ÍJE MUDANÇAS
~lllstalação';

Ajustagem

~I Ajuste

Alavanca de mudanças do seguinte modo:

• Deixe a alavanca em neutro (ponto-morto).

• Remova o tampão do orifício de<~ustagem do
controle, de mudanças.

• Solte o parafuso da braçadeira do liame seletor de
mudanças, force o eix.o seleto r no sentido antiho-
rário, visto por trás, até poder inserir a ferramenta
J-810711 no orifício de ajustagem, para ti'aV<1r o
eixo seleto!".

• Verifique se a nerVUra da alava.l1ca de mudanças
ainda está alinhada com a nervura central do seu
suporte.

• Abaixe o protetor de pó e instale o console.

[J Importante.

Remova a ferramenta J-8I 0711 do orifício de ajus-
tagem e coloque o tampão.

LIAME DE MUDANÇAS

Remoção

B Remova ou desconecte

I. Braçadeirá do líame ao garfo do seletor de mu-
danças

• Remova o console e levante o protetor de pó da
alavanca de mudanças.

-Force a alavanca de mudanças para a esquerda até
que sua nervUra fique alinhada coma nervura
central do suporte da alavanca.

• Aperte o parafuso da braçadeira do liame dOeixo
seletor.

2. Console

3. Trava c pino da alavanca de mudanças

4. Alavanca de mudanças

5. Parafuso do suporte

6. Liame de mudanças do suporte

Abril,1995 ~ CORSA
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7. Bucha guia

Instalação

B Instale ou (oneete

TRANSMISSÃO MANUAL

l1J Importante

Lubrifique a bucha com graxa à base de sabão de
lítio.

2. Liame de mudanças no suporte

3. Suporte

~l Aperte

Parafuso:. 6 N.m (41bf.pé)

4. Alavanca de mudanças

l1J Importante

Procooaa ajustagem da ala vallca de mudanças, con-
forme as instruções indicadas sob HAIA VANCA
DE MUDANÇAS-Ajustagem".

''',

1:.Bucha nova (A) no suporte (B)

w~,J

CONJUNTO DA
TRANSMISSÃO

Remoção

1+ -+j Remova ou desconecte

1. Cabo da bateria.

Abril, 1995 CORSA



TRANSMISSÃO MANUAL 7B-23

2. Trava da extremidade do cabo da embreagem, o I 4. Parafuso da braçadeira do liame de mudanças
cabo e o chicote da luz de marcha à ré (setas)

->---v-_'~-"'''':<''''>'''''''''': __ ._~w.'''~'''''-.->M''' .'.=.Y, .• y", '.0 . ",..~'.""'~,~::.",,,%.'", ' .. ~.x;i;._~.'d~, . ......,,,,'':l\-;..:.......~.~,~, :.;•.o;;.:;;';J:";'~;;~::,0.- ~'~: _.•..~_ ....,«<"' ••••••... ~_

Apóie o motor com equipamento adequado.

C07B.o(,r}

C07a'-f}jS

3 Ch' d d f ".. d.. I iA Im Importante~. . .Icote o sensor e requenCIa o 10{oroeIra LLJ
(I), se instalado e o cabo do velocímetro (2)

/1I

Ü)7fUiúl

5. Rodas dianteiras

6. Coxim de borracha do tubo de escapamento

7. Coxim dianteiro esquerdo do motor

8. Coxim traseiro esquerdo da transmissão

Abri!,1995 ~ coo~
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~--... I ')\\~ I.,,\,....--I ,.
'.' I 11
~~'B

(bJ'I;::-'/ ••.
(ti

I. Transmissão no motor

2. Parafusos de fixação da transmissão ao motor

Abaixe o motor cerca de 5 em.

14. Tampa do volante (A) e parafusos de fixação da
transmissão ao motor (B)

Tape os orifícios da carcaça para evitar a saída do
óleo.

15. TransmÍssãó do veículo, utilizando um apoio
adequado

Instalação

[Y] Importante

~ Aperte

8 Instale ou conecte

COlu(,zl

~l

Ç(J7B.(Ki.t

9. Cabo massa

10. Porcas dos cubos das rodas, destacando~as com
a ferramentaJ-810303

[JJ Importante
12. Juntas esférÍcas da<;mai1gasde eixo, soltando os I 0_

parafusos de fixação

11. Terminais de direção usando a ferramenta
J-810902

13. Semi-árvores com auxílio ele uma alavanca

r==

r

Parafusos: 75 N.m (55 Ibf,pé)

Abril, 1995 ~ CORSA
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3, Tampa do volante
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7B-25

[Y] Importante

~l Aperte

Parafusos:. 7 N,m (51bf.pé)

4. Coxins do motor e da' transmissão

• Posicione e pressione a s~mi-árvore até que o anel
trava se aloje corretamente na ranhura da planetá-
ria.

• Verifique se o anel trava encaixou corretamente
puxando-o pelajunta homocinética.

9. Porca do cubo da roda

~J Aperte

Porca: lOON.rh C74Ibf.pé)

[!] Importante

Solte a porca até que a arruela possa ser movimen-
tada com uma chave de fenda, reaperte-a com 20
N.m (J 5 lbf.pé) c coloque o contra-pino.

'-' ----_ ..,_....

lI] Importante

Remova a ferramenta de apoio do motor.

WlH6'11 10. Terminais de direção

~ Aperte

Porca do terminal de direção: (261bf.pé)

5. Chicote do interruptor da luz da marcha à ré

6. Cabo do veloCÍrnetro

7. Liame de mudanças

~l Ajuste

Alavanca de mudanças, conforme as instruções in-
dicadas sob "ALAYANCA DE MUDANÇAS-
.4justllgem ".

8. Semi'árvores, com novos anéis trava

11. Junta esféríca à manga de eixo

gx] Aperte

Parafuso: 30 N.m (22lbf.pé)

12. Cabo da embreagem à alavanca

13. Cabo-massa

14. Rodas dianteiras
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TRANSMISSÃO F15/5 CR
o Corsa OSi está equipado com a transmissão mo-
delo F15/5 CR.

A designação F15/5 CR significa:

F -Tração dianteira

15 - Torque máximo de entrada(l50 N.m)

. 5 -Número de marchas à frente (5)

CR - Relação curta

Este númerodedesignaçào (F15/5 CR) encontra-se
estampado na carcaça; na parte superior.

TRANSMISSÃO MANUAL

Abril, 1995 CORSA
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78-27

~ CORSA

r\....

t'-'
\.. ...

(--

CAIXAS DE MiUDANÇAS
Entende-se por caixa de mudanças todos os compo-
nentes internos do conjunto que incorpora os dispo-
sitivos mecânicos que permitem a mudança de mar-
chas e que, no caso dos veÍCulos com tração diantei.-
ra, estão montados na mesma carcaça em que se acha
o conjunto do diferencial. O conjunto completo
constituído pela caixa de mudanças e diferencial
denomina-se conjunto da transmissão.

% , o.

~I
~l
I I
I

"-
I "-

~ "---"
I ~ "-

I. \W~. ~"'D

I ~;(J
I . C/o
I
I
I
I

Abril, 1995
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CONJUNTO DA
TRANSMISSAO

Remoção

Coloque o veículo no elevador.

l£jRemova ou desconecte

J. Cabos da bateria

2. Trava da extremidade do cabo da embreagem
(seta direita)

3. Conectar do chicote da luz de marcha-à rê{seta
esquerda)

TRANSMISSÃO MANUAL

5. Cabo do velocímetro da transmissão (1)

4. Cabo do odômetro (2), se utilizado

COllJ./;'-;s

Levante o veículo.

6, Rodas dianteiras

7. Seção do tubo deescapamenlo, localizada em-
baixo do motor

8. Conjunto da barraestabil izadora, os tirantes su-
Jeitadores, braços de controle e juntas esféricas

1
I

i
I

l ~ '",Mm,

Coloque uma bandeja sob o veículo.

Abrn 1995 CORSA
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TRANS1yfISS.40 MANUAL 7B-29

9. Semi-árvores, puxando-as de seu alojamento

[TI Importante

.• Se necessário, utilize uma alavanca para remover
as semi-árvores.

1I. Cabo massa

12, Coxins da transmissão

13. Líame de mudanças, soltando o parafuso da
braçadeira

C07!/-(}7J

&J
~

~l

----_== "",jm Impormot.

NOTA: làpe os orifícios da carcaça para evitar a
saída deôleo.

10. Coxim dianteiro do motor com o auxílio da
ferramenta J-840732 para apoiaro motor

.• Apóie a transmissão com equipamento adequ~do
e solte os parafusos ele fixação adequado (A) e (B)
que unem a transmissão ao bloco do motor,

Abril, 1995
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••Deslaque a transmissão. para a lado. esquerdo do
veículo para desencaixá-Ia da motor.

14, Conjunto da transmissão

Instalação

[YJ Importante

••Posicione a transmissão num apo.io adequado e
abaixe o veículo, cuidadosamente.

8 Instale ou conecte

1. Transmissão do motor

~ Aperte

••Parafusos defixação (A eB) do conjunto dattans-
missão ao rnqtor com: 75 N.m (55 Ibf.pé).

TItANSMISSAO;tl4NUAL

Aperte

••Parafusos de fixação. das coxins da motor co.m: 65
N.m (48 lbf.pé).

,; Parafusos de fixação. do.s co.xins da transmissão.
co.m: 60 N,m (44Ibf.pé).

OT}I1.:Jl[,'

':(\

2. Coxíns do motor

3. Coxíns da transmissão

CO'fl.i;15

4. Lünne de mudanças, deixando o párafuso. da
braçadeira solto

[!] Importante

Rcrnov,t a apoio do motor.

5. Cabo do ve!ocíluetrü

6. Chicote da luz de ré

7. Cabo. massa

8. Tirantes sujeitadores,

9. Juntas esféricas

10. Cabo da embreagem

Abril, 1995 CORSA
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7B-31

l,
~ •••.• -.;c

CAIXA DE MUDANÇAS

Desmontagem

~. Desmonte

I, Liame de mudanças

2. Tampa c seus parafusos de fixação

rr] Importante

Observe que a tampa tem uma luva guia (seta)

3. Tampa de controle de mudanças

Abril, 1995

'-v , Importante

Engate a 2a velocidade movendo o garfo traseiro na
direção indicada.

i~(1I .-n if.
j '\

I I

.
1.JL.~c:>....~'....)))! ~ .. [wn

--!..J. #~ I

~

.\

. I

. ' "":Jl.iJ]:<

4. Parafusos de fixação da placa à carcaça da trans~
missão

5. Conjunto da carcaça

Cí.')'jH.:j7';

~ CORSA



7B-32 TRANSMISSÃO MANUAL
)

"

l1J Importante [I] Importante

8. Anel trava do tubo sincronizador da 5" velocida-
de e remova-o juntamente com a engrenagem da
sa com o auxílio da ferramenta J-810704

'"J

I

""J

,J
CORSA

9. Rolamento de agulhas

10. Anel trava e a engrenagem motora da 5" veloci-
dade com o auxílio da ferramenta J-820726-A

• Os parafusos de fixação do garfo são do tipo
microencapsulados, o que poderá dificultar a re-
moção. Para evitar danos, aqueça a área a uma
temperatura aproximada de 80'C, com o au x. ílio de
um soprador térmico.

~

C<1Jfl.I'W

.. i
/' iI '

i I
I I

V..8607Q10
I ;
i !

6. Parafusos de fixação do suporte do gatfo da sa
velocidade

7. Suporte do garfo da sa velocidade

• Instale o conjunto na ferramenta 1-810725 c este
por sua vez no suporte V-8607010,

Abril~ 1995
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TRANSMLSS/io :MANUAL 7B-33

11. Parafusos de fixação do suporte da garra

12. Suporte da garra

16. Pino elástico dos garfos da 3\ 43 e da mgrchaà
ré com auxílio de um punção

13. Tampão com auxílio das ferramentas KM-630-1 C[l Importante
e KM-328-B • J

14. Molas c esferas dos posicíonadores dos garfos ••Apóie os garfos com um bloco de madeira para
evitar que os eixos sejam danificados~

C(j'lFf"OS.J

15. Ponte do bloqueador

lI] Importante

• Para esta operação engrene a 2<tc Y velocidades.
Se houver dificuldade parare:rüover os parafusos
microencapsulados, aqueça a área com o separador
térmico.

Abril,1995

17. Garfos com scüs eixos

18. Anel elástico com orelhá que fixa0 rolamento
posterior da árvore secundária

CORSA



78-34 TRANSMISSÃO MANUAL

m Importante [I] Importante

L Conjunto da ttansrriissãó, conforme as instru~
"07n"'711 ções indicadas sob "CONJUNTO DA TRANS-

MISSÃO-Remoção 11

2. Árvore secundária da caixa de mudanças

L Anel trava da extremidade

2. Engrenagem da Ia velocidade

3. Rolamentos

4. Anel trava

ÁRVORE SECUNDÁRIA

23. Bloqueadores da placa

••Para realizar a remoção abra o anel eltí.stico que
fixa0 rolamento traseiro do trem de engrenagens .

••Se necessário aqueça o alojamento dos rolamentos
com soprador tértnico.

Remoção

1~~Remova ou desconecte

Desmontagem

F~Desmonte

~ ~~)':
~i=~

J.820729

••Para esta operação utilize a ferramenta J-820729
para manter o anel elástico comprimido.

19. Árvore secundária

20. Trem de engrenagens

21. Eixos eom os garfos de 1a e 2a velocidades

22, Engrenagem intermediária de marcha à ré

,-""".'-'

Abril,. 1995 CORSA
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TRANSMISSÃO MANUAL 7B'-35

5. Luva do rolamento de agulhas com o auxílio da I 9. Arruelas de encosto
ferramenta KM-307-B c da prensa

~.

~ c::::O i
I

àJ7fJ-lxw'!

i.

CÓ7U-Ú;U

6. Anel trava do tubo sincronizador da la e 2a
velocidades

7. Engrenagem da 2a velocidade juntamente com o
cubo sincronizador da la e 2a velocidades

10. Engrenagem da3a velocidade

11. Anel trava do sincronizador de. 3a e 4a

12. Engrenagem da43 velocidade juntamente com o
cubo sincronizador de 3a e 4a com o auxílio da
ferramenta K,'\f-307-B e a prensa

8. Anel trava das arruelas de encosto

Ct/J(';.(j'IJ

Abrí/,1995 ~ CORSA



70-36

Montagem

~ Monte

I. Mola no cubo sincronízador de 1a C 2a (cubo com
menor diâmetro) de forma que os ganchos das
larnelas fiquem em direção oposta e que as ex-
tremidades da mola fiquem salientes do cubo
(seta) .

COiíl ..{jy.l

2. Lamelas em seus respectívosdcntesda luva
seletora

TRANSMISSÃO MANUAL

3. Mola no cubo síncronizadorde 3a e 4'\ da mesma
maneira como descrito :;lDteríormente

[Y] Importante
• O lado cônico com a ranhura da luva deve ficar

voltado para a engrenagem de 4"velocídade.

Cü7fUWJ.

[I] Importante

• Aqueça a arruela deencosto da. engrenagem da 4"
velocidade (aproximadamente 100°C) e instale-o
na árvore.

Abríl, 1995
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1'RANSMISSÃO MANUAL

o Lubrifique os rolamentos de agulhas da engrena- I!IJ Importante
gem da 4' e instale-os na árvore.

7B-37

c

r.
"-

4. Engrenagem da 4" velocidade

Cr!1!M;y7

(.'(j7fHlii'f

• Aqueça a luvaseletora da3;le 4"(aproximadamen-
te tOO.C) e com o auxílio da prensa instale-a na
éÍrvore.

NOTA: Lado etmü:o com ranhuradevejicar volta-
do para a engren(lgem da 40.

r.."t?7/HJ99

5. Novo anel trava na luva da 3' e 4~

6. Anel sincronizado!:

-
l,- .

Abril, 1995 r:8=7 CORSA
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[[I Importante

TRANSMISSl-I0 MANUAL

6. Duas metades da arruela de encosto c um H.OVO

anel trava

.~
!.../

o Lubrifique o rolamento de agulhas da engrenagem
da 33 velocidade e instale-o.

COlO./(!!

.:J

W78-1W

5. Anelsincronizaeior (1) ea engrenagem de 3" (2)

7. Engrenagem de 23

8. Dois anéis sincrollizadores juntamente com o
anel intermediário (trícone)

Abril, 1995
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TRANS1UISS,10 M4NUAL

[rJ Importante

o Aqueça a luva seletora de Pc 2a (aproximadamen-
te lOO'C) e com o aux.ílio de prensa instale-H na
árvore.

7B-39

10, Engrenagem da la na árvore juntamente como
sincronizador, certificando-se queo sincroniza-
dor esteja assentado corretamente.

[2] Importante

9. Novo anel trava no cubo sincronizac!oi: de lU e2a

L- __ ... .......~~. .__..~_._..._.
rqi;~W,J

• Lubrifique e instale o rolamento de encosto na
engrenagem de 1'\.

C07:;.:06

[[] Importante

.• Lubrifique e instale o rolmnento de agulhas da
engrenagem da Ia.

[[] Importante

.• Aqueça a arruela de encosto (aproxhnadamenre
100°C) e instale, CaIU oauxflio daprerlsa, mi
árvore.

Abri/,1995
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7B~40

11. Anel trava

12. Rolamento com o auxílio da prensa e deüm tubo
adequado

TlV1NSMISSÃO MI'1NUA.L

ROLAMENTO DO TREM DE
ENGRENAGENS

1-'
I

I
I

L_

l1J Irilportante

----~

i
I

I
I

C07F1.ws

Remoção

BRemova ou desconecte

I. Conjunto da transmíssão, conforme as ins!ru"
ções indicadas sQf>.i:CONJUNl'O DA. TRANS-
MISSÃ ()-RenwciioH.

,y '."';'

2, Rolamento do trem de engrenagens utilizando
uma prensa e a ferramentaKM-307-B.

Instalação

p..Instale ot,~üneçte[:::J
I. Rolamento com üaux fi io de um tubO adequado
e a prenS:L

G Aqueça. a pistainterna do rolamento de agulhas da
cngrenagcmda 5~ (aproximadamente lOO"C) e
instale-a na árvore até que encoste no rolamento.
UtiJizea prensa e um tubo adequado para realizar
esta operação.

Importante

• Ap6s, a instalaçãü do rolamento, coloque um anel
travá novo.

r---
I

C07R.iíj!j

Abrif,1995
CORSA
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TRANSMISSfIo i~fANUAL 78'-41

Montagem I .•Coloque os anéis trava em suas ranhuras.

3. Pino elástico até que ele tenha uma salíên:eia de.
aproximadamente2 mm

2. Garfo da engrenagem intermediária de marcha à.
ré de forma que asua ranhura fique voltada para
cima.

C07H~}t.t

(.07/1-.tú

I. Eixo da engrenagem interrnediária de marcha à
ré na ph\ca até o seu batente, com o auxílio da
prensa

C(.>1(1.I;1

••Aqueça a éÍreade assentamento dos rolameIÍtos do
trem de engrenagens e da árvore seeundária(apro-
ximadamente 8tYC) e instale o conjunto juntamen-
te co III a engrenagem intermediária de marcha à ré.

~:+IMonte

III Importante

4. Garra do eixo de mudança da engrenagem da
marcha àré

). Garfo da engrenagem de la e 2:\c o pino elástico

Abril, 1995 c:::=r CORSA
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78-42~ l'RANSMlSSt10 MANUAL

f
(.'07.'1.! ~.~J

9. Engrenagem da 5a e a garra da 3ue 4"íntroduzin-
do-a até o eu batente com o auxílio de urn
martelo plástico

Coloque os garfos em neutro.

[TI Importante

LI"

.,""'" -
C07MI'

6. Garra de engrenagem de 1n e 2", introduzindo-a
até o seu batente com o auxílio de um martelo
plástico

7. Garfos da 5" e da 3" e 4" I [] Importante
8. Pinos elásticos, apoiando os eixos com bloco de

madeira I • Engate 24e 5a veloCidades.

• Apóie os eixos com bloco de madeira durante a
instalação dos pinos elásticos.

[l] Importante

o", ~

:}"
.~

L._ .._ COIB.l}.)

10. Ponte do bloqueador na placa, utilizando para-
fusos novos

~ Aperte

• Aplique Loctite nos parafusos novos.

• Parafusos com: 7 N.m(S lbf.pé)

t

Abril, 1995
ÇORSA
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TRANSltflSSÃO lv/ANUAL 7B-43

19'-J. Import. ..•nte
L..!!_ .

~ Aperte

• Selecione neutro. • Parafusos defixaçãodo suporte com: 9N.m
(71bf.pé)

Importflnte

@)

li Aqueça (aproximadamente 100"C) para instalara
engrenagem motora da 5" velocidade.

Q Observe que o cubo longo da engrenagem deve
ficar voltado para a placa .

• Coloque um novo anel trava.

13, Engrenagem motora da 5" veloci.dade comàuxÍ-
lio de um tubo e daprensa

LI~flIn1:pürtante
L,

• Lubrifique oSfolamentos de agulha c insta1c-'os na
C07;'.1I,< 1I árvore secundária.

Çqfj.lJ-7

11, Suporte do rokimellto e da garra (seta)

12. Parafuso de fixação do suporte

Abril,1995
""',
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7B-44

• Assegure-se que a junção dos rolamentos ficou Im Importante
bem assentada. ...

TRANSMISS'tIo MANUAE

._ _._---~.~._.,.,.,. ,~------

14. El1grenagem movida da:Y velocidade

15. Conjunto sincronizadQfna árvore secundária

o~
L

/. ~ -......... ._------'
{In 'r'---

----.-_. _ ...._----_ .... f.'{j?fj~J1a

o Selecione um novo anel trava c insta1c-a, Esta
seleção do anel tem como finalidade controhu' a
folga axial do conjunto.

r--

Ir'] ImportanteLU

••Lubrifique a face de assentamento com óleo de
transmissão.

16. Suporte com ()garfo da Savelocídade, utilizando
fl(jvos parafúsos.de fixação

gxj Aperte

......., .• Aplique Loctite qOS pan.\fuso noveis.
. .••Parafusos de fixação do suporte com: 22 N.m
I (16Ibf.pé)
I

CO)[I.1~1

Abril,1995
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com./,Ui

ç()7n.l~

22. Prísioneiro do cabo massa c os parafuso restan-
tes

•. Parafusos restantes com: 15 N. m (11 Ibf pé).

7B:-45-

~J Aperte

21. Quatro parafusos longos (setas)

20. Nová junta na tampa com os dois parafusos
(seta).

(;();'1J-{2)

17. Arruela de encosto no eixo da marcha à ré

• Parafusos de fixação da placa com: 22 Km
(l61bf.pé).

Abril, 1995 ~ CORSA

! TRANSMISSÃO MANUAL

I

I
II~~IL-_c
IIJJ ImportanteI. Remova o conjunto da transmissão do suporte
I J-810725. .
I
I 18. Nova junta na placa

119. Parafusos de fixação da placa

~ Ap~rte'



7B-46

m Importante
, ~,

TRANSMISSÃO LH'ANUA,L

~ Áperte

••Verifique a folga do batente do garfo da engrena-
gem da 5" velocídade. A folga especificada é de
O,2mm.

N,,,.,,:
23. Cabo do velocímetro

~ Aperte

••Cabo do veloCÍmetro com: 4 N.m (3 Ibf.pê)

24. Internlptordaluzde ré

&II Aperte

•. Interruptor da luz de ré com2<J N.m (J 5Ibf.pé).

25. Tampa do controle de mudanças e seus parafu-
sos de fixação

••Parafusos de fixação da tampa com: 15 N.m
(lI lbf.pé)

26. Garfo, guiae o rolamento de encosto daembrea"
gem

[[] Importnnte

••Lubrifique-o com pasta dedissulfato de fllolibdê-
nia.

Abríf,1995 CORSA



l1MNSMISSAO MANUAL 7B-47

CONTROLE DE MUDANCAS
;)

Remoção edesmontagem

4. Anel trava

5. Bucha

6. MoJa

BRemova oudesmonte
7. Alavanca intermediária do elXO

8. MoJa do pino-guia

(.'Vls'HJJ

-\:-\\
\
"'-!

I
I

I

~~.

9. Pino elástico (1), dedo de mudanças (2) e ala-
vanca (3)

i---

2. Parafusos de fixação da tampacomü controle de
mudanças

3. Tampa com o controle de mudanças

C;J7il,1.Ui--._------_._-

I. Braç,tdeira do liame denmdanças

Abril, 1995 CORSA



7B,-48 TRANSMISS;{O MANU4L ..

10. Vedado!" da tampa com o auxílio de uma chave
adequada

2. Alavanca, dedo de mudanças e o pino elástico

3. Alaváncaintcnncdiária

[YJ Importante

••Cuidado para llUÜ (hlnificar a carcaça.

4. Molas

5. Bucha

6. Anel trava

'",

(07!H36

CORSA

L Console

'1,----------,'

7. Controle de mudanças com uma n(w<t junta

8. Parafusos de fixação da tampa do controJe de
mudanças

2. Dobre o protetor de pó para cima

••Parafusos defi;ütção da tampa com: 15 N.m
(11 lbf.pé)

_i __ .•.. _ .. ~ .. ~ ._

&!.l Aperte

!!~Remova ou desconecte

CO'!.V.J}.4

1. Vedado!" na tampa, utilizando um tubo de taüJa~
nho adequado

Instalação e montagem

Abril,1995

8 Instale ou monte
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TRANSiUlSSÃO MANUAL

3. Anel. trava (l.), o pino (2) da alavanca de mudan- I~1 Ajuste
ças

7B-49

2

Instalação

~ ~ Instale ou conecte'_i

L alavanca de mudanças em seu alojamento

2. Pino e o anel trava

3,Protctor de pó

4. Console

çqn...!J-'j

o Remova a tampa do orífício de ajustagem na car-
Ca,Ç.l do controle de mudanças (trambulador) c

Ínstale a ferramenta J-81071 I forçando o eixo
seleto r no sentido anti-horário (vista por trás).

• Retire o protetor de pó da alavanca de mudanças,

• Coloque a alavanca de mudanças em neutro e
forço-a para a esquerda (1) até que a StlCl nervura
fiquea1inhada com a nervura centraldosl1porte da
alavanca (2). Trave-tl nesta posiç~o com ,1 fcrra-
Incnta .T-810711. Aperte ~lbraçadeira do lnecanis-
mo de mudanças.

'.'V"< •

Abril, 1995 ~
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7B-50

.• Retire as ferramentas, coloque o tampão em seu
alojamento e o protetor de pÓ na alavanca de
mudanças,

Dê partida no motor, selecione toelas as marchas
verificando a facilidade do engate. Reajuste, se ne-
cessário,

TRANSMISSÃO F13/5 WR E
F15/5 CR

CONJUNTO DO DIFERENCIAL

Entende-se por conjunto do diferencial todos os
componentes internos do eixo de tração (satélites,
planetárias, etc.) e que, no caso ele veículos com
tração dianteira, estão montados na mesma carcaça
da: caixa de mudanças. O conjunto completo, COI1S-

tituído pelo diferencial e pela caixa de mudanças;
denomina-se conjunto da transmissão.

TRLlNSMlssiiOMANUAL

IL_._
Abri/, 1995 ~
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I
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I
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TRANSJflSSÃO l'W:ANUAL

Remoção

1+ ~ Remova ou desconecte

1. Rodas dianteiras

2. Terminais de direção, usando a ferramenta
J-810902

3. Junta esférica da manga de eixo

-

4. Semí-árvores com auxOío de uma alavanca

L_._, .•.•.."._"-.~.__~, ----- . . ~

7B-51

5. Parafusos de fixação da tampa do diferencial

6. Tampa do diferencial

Deixe escoar o óleo.

8. Trava da luva de regulagem dos rolamentos

[TI Importante

Com o auxílio de uma punção, faça uma marca na
luva de regulagem e na carcaça da transmissão
(seta).

(07/l,/.f.J

"
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711-52 TRANSilJISSt10 MANUAL

9. Luva de regnlagem dos rolamentos, desenros- I Desmontagem
cando-a com a ferramenta 8-94Q7198

E~Desmonte

('fm:~N1

J-81Q704

1. Engremtgemmot9radovc1odmetro rompcndo-
a com aux.ílio de Unja ta]hadein~

2. Rolamentos da caixa desaté1ites, usando a fer-
ramenta J-SI 0704.

1--]&f;JJLF~rm..m._._ ",,"

~".j
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TRANSklISSÃO MANUAL
• r

3. Coroa da caixa de satélites

r-..---..
!

4. Parafusos trava do eixo das satélites

5. Trava do eixo da satélite (PIS)

6. Eixo das satélites

7. Satélites

8..Arruelas das satélites.

9. Planetárias

-l

'.I;?!.,!":J

78-53

10. Arruelas das planetárias

11. Suporte de plástico (F-15)

12. Anel de vedação da luva de regulagem

J 3. Vedador da luva de regulagem usando um tubo
adequado e a prensa

'_.'_.~ -Lu""
14. Capa do rolamento, da luva de regulagem, usan-

do a ferramenta 1-810720, o apoio 1-810721 e a
prensa

Abril, 1995

l~...
I

~

-810720
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CORSA



F:'~:<

TRANSMISSÃO MANU;4L

Montagem

~~,;JMontel?:fJ

4. Planetárias e suas arruelas na caixa de satélües

5. Suporte de plástico (F-15)

6. Satélites e suas arruelas na caixa de satélites
1. Capa do rolamento na 1~1Vade regulagem usando
aferramentaS-9407192 ea prensa

e,;0ll1./.i5

7. Eixo das satélites

8. Parafuso trava do eixo das satélites

9~ Novas travas no eixo das satélites (P-lS)

10. Nova engrenagem motora do veloCÍmetro com a
ferramenta $-9407194

CO?lJ.lj."

,.~.-:----=-~--

2. Novo anel vedador na luvade regulagem usan-
doa ferramenta S-9407191, o apoio
J..;810721 e a prensa

L__
3. Novo ane1de vedação na luva de regulagem

Abril, 1995

11. Coroa na cai xa de saté! ites

[J Importante
Q Aqueça a coroa a uma ten1peratura de 80°C.

12. Parafusos de fixação da'coroa novos

&!J Aperte

Parafusos: 70N.m (52 lbfpé) + 30 a4S

o Sempre, su!Jstituaactiroa e o pinhão como um
conjuntàJo par).

CORSA



TRANSilHSSÃO MANUAL

• Observe que a coroa e o pinhão são identificados
por ranhuras nos dentes que indicam a redução do
diferencial, exemplo:

3,74: 1-5 ranhuras
3,94: 1-3 ranhuras
4,1 R:l-sem ranhuras

7lJ-55

Instalação

B Instale ou conecte

1. Caixa de satélites na carcaça

2. Luva de regulagem com auxílio da ferramenta
S-9407198

13. Rolamentos na caixa de satélites, usando a fer-
ramenta 5-9407195

,
\

1--

I
l__. (OflU."/i

kf>l Ajuste

A pré-carga dos rolamentos da caixa de satélites, do
seguinte modo:

••Se o rolamento for usado e os demais componentes
novos, aperte a luva de regulagem com a ferramen-
ta 8-9407198, até obter uma torção de 60 a 100
N,cm (5 a 9 pol), para manter o conjunto em
movimento .

••Se o rolamento for novo, aperte a luva até obter
Ullla torção de 150 a 21ON.crn (13 a 22 pol).

• Para medir esta torção, coloque o torqu.ímctro na
ferramenta 5-9407197.

il _""" __ .~ __ ~n~_<

-.=,--..5-9407195

u. ._._\ ('.?'O:.'.'!-:
_________ -'...-N_.'~~•... N v.

-T~;;;""""""íl
' "::- '",
\...~ \\ :
_/~~. I

~!
!
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JII-56

Nota: A mediçc{o dc( pré-carga deverá ser feita
girando-seo conjunto numa rotaçc7o aproximada de
J volta por segundo e coma placa da translniss[io
(~f(lstada de seu alojamento.

[YJ importante
No caso de sUDstituiç,ão de peças como satélites,
planetárias ou coroa, as quais não inJ1uirão na pré-
carga dos ro!amentos, alinhe as marcas feitas na luva
de regulagcm c na carcaça, antes da desmontagem,
não sendo necessário realizar o ajuste de pré-carga.

4. Chapa trava da luva

5. Parafuso de fixação da chap~, trava

gxj Aperte
Parafuso: 7-lON.m (5-71bf.pé)

6. Tampa e parafusos do diferencial

&I:J Aperte

P<lrafusos: 30 N.m (22Ibf.pé)

7. Semi--árvores

[] Importante

Abasteça a transmissão com óleo lubrificante SAE
80 RTL para engrenagens helicoidais, de cor verme-
lha, através do bocal de enchimento existente no
controle de mudanças, até que o nível atinja a base
. do orifício de controle de nível.

11l.ANSlt1ISSÃO l1rL4Nú'A t

A.bri/; 1995 CORSA
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TRANS1'tHSSÃO IrIANDAl .•~

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Transmissão modelo:

7B-57

- 'WIND, GL e PICK.,UP ..........................•..•...................................................................•............ F13/5 \VR
- eiS i ; '..•........•......................................................................................FI5/5 CR

Núnlcro de 111archas à frente ...........• i.i ••••;••••••••;;;.•;••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•.•.••.•••••..••••••••.• 5

Ti po de dentes, das engrenagens, .i ••••••••••••••••••,•.•i,•••••••.••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••• i,.;••••• ;•••••••,••••• i ••• Elelicoidai$

Local iZ.<lção da alavanca de muda nças ...• ; ,i ...• ;•.•.•.••••••••.•..•• ;•••••••••••. ;.•••.••••.•••••••••••..••••.•••• no assoalho

Capacidade de lubrificante ,..;.,..;;..;..,..........•.......... ;.; ,•........•.. ,"';. i,••••••• ; ••••••• ; •••••••••• 1,6, litros

Tipo de 61eo lubrificante SAE 80 RTL, para engrenagens helicoidaIs (cor vermelha)

Relação de redução:

WIND/GL

~ 1~., ;.., ; i ••• ,••• , •• ,'~ •• ;••••••••• ,••• 3,55: 1

- 'la ....................• " ,..' , 1,96: 1

- 3a ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 1,30: 1

- 4 a •• ,••••.••••••.• , •.•• ,. , .•..•..•••.•.••••.•.•..•.••.•...•.•• 0,89: 1.

- sa 0,71: 1

- Ré ...........•............... ,.........•............ ,..•..... 3, 31: 1.
Diferencial., , " ........•....14,53: 1

PICK-UP

3,55:1

1,96:1

1,30:1

0,95:1

0,76:1

3,31:1

4,29:1

GSi

3,73:1

2,13:1

1,41:1

1,12:1

0,89:1

3,31:1

3;74:1
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7B-58 TR.4NSMISSÃO Mt1NU.t1E

ESPECIFICAÇÕES DETORÇÃO

Transmissão F13lS 'VR e diferencial

N.m
Parafuso da placa da transrnissão ;.................................•......................... 22

Pat~afusos da tampa da transmissão ..;..,.;.." ,.., , 30

Parafusos da carcaça da transmissão ao motor..; ,..: 60

Parafuso de fixação da coroa ....................................•....... ,..........• '•..,..; 85

Parafúso da trava daluva daregülagem , ;.., , ;.,7-1O

Parafusos da tampa do <jjferend,al ;..........•.. ,.;,.; 57

Porca do cubo da roda

Transmissão F15/5 CR e diferencial

N.m
Suporte do rolamento e da garra ,..•....... , , ,..•............................... 9

Ponte do bloqueador , ,.., , ; ' " 7

Tampa. do diferencial ;.; ;.., , 18

Platô ao volante , ,..; '[5

Tampa da transmissão à placa:

Parafuso 1V17......•......................................................... ,•............. ; ; 1. 5

Parafuso 1\1.8.. ,.'....•........................................................................................ 20

Placa à carcaça 22

Coxirn direito ; 60

Coxinl esquerdo ; 65

Interruptor da luz de freio ,; 20

Carcaça da transmissão ao bloco , ,.., 60

Tampa do controte ele mudanças , , , , , 15

lbf.pé

10

22
44
63
57

45

(Veja instrllçõesno tex.to)

lhf.pé.

6,6

5,2

13,3

11

11

1.5

16,3

44,4

48

15

4;4,4

.Il
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TlV\NSlv!ISS,40 MA..NUAL

ESPECIFICAÇÃO DE TORÇÃO (continuação)

Pré~carga dos rolamentos da caixa de satélites

78-59

-Rolamentos novo , , 150 a 210 N.énl

_ Rolamentos usados , ; 60a 100 N.C111

Abril, 1995
CORSA



l~ Sacador uuive ••• I......•.•...•..•.••...•........•.....•...•..•.•............... oc••••••••••••••••.• J-81 0704

r.... ~ I """,dor do anel do rolamculo da C{)roa•.•.•.......•...•.•..•.•.•.•...•.•...•.•.••.•.•.•. J.810720

I @ I Base para aucl tcnsionador do rolame"", da ooroa •.•.••.•..•.••.•.••.•.••.•.•. , ..•.J.81 0721

'----.. ..~

J

7B~O

I?ERRAIVIENTAS ESPECIAIS

TR.4NSIY1ISS;10 "'[ANUAL

[ZJ

Suporte pam transmissão
Usnr com V-8607010 ,. , ,.................•...............•........... , , i 1-81 0725

Sacador da engrenagem da 5a marcha., ........•...................................... J-820726A

Sacador do eixo primário " , J-820728

Dispositivo para travaro anel eixo securidário ................•......•..•... , J-820729

Sacador do vetiador da homocinética
Usar com M-68077(lA T-730465

Abril,1995 CORSA
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TRANSMISSÃO MANUAL

.FERRA1VIENTASESPECIAIS (continuação)

7B-61

Sacadordo rolamento do eixo intermediárío T-730668
Usar com KM307-B

mI Base p"m sa""r engrenagem 4' marcha .......•...........•....................•.... M -74!l4 79A

Placa para sacar rolamento/engrenagem ....• , KiV1307-B

(01 J Sacador dos bujões .............................................•..........•..................... K1v.f630-1
Usar com KM328-B

~~

bC> o
o .4'" Q9

I-~
t__ .

............... -.._]].[m
1 __ •..

Travado platô ...........•...................•...•.......................•... ;...'.'•.•.•........... J-810705A

SUPJrte d,ltran.<;míssáo ...•...............•.............................. ; ..•.................. V-9307138

Sacador e instalador dosrolàntentos da carcaÇ<'le instalador
do vedador da luva ...............•.. ;;•.•..•.......... ; , .....• ,.....•............ 5-9407191
Usar com M-840911A

Instalador do anel extemo do rolamelito da coroa S-9407192
Usar com M-84091lA

Abrlf,1995 CORSA
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", .l

7B~2

~

[jIJ
t::0
~

~~

J;

TRANSMISSÃO MANUAL

FERRAMENTAS ESPECIAIS (continuação)

Extmtor do rolamento do eixo il1tetmediário ...........................•............ 8-9407193
Usar com M~680770

lnst'llador da coroa do velocímetro .............•...•............•......................• S-9407194
Usar com prensa

InstaJador dos rolamentos da coroa .........................•..•...........•..•......... 8-9407195
Usarcom prenSei

.Instalador do vedador do difer~nci£H.; ..........................................•....... 8-94071%
Usar com M~840911A

Dispositivo para Iuedir apré~carga dos rolamentos da
caixa satélite ............•...........;...•...........................•..•.......•............ ;...•:.... :8-94{)7197

Chave para soltar e apeItar o anel do rolamento do
diferencial ;.......................•.. , 8:'9407198

Base para montagem do conjunto da tmnsmissão..............•...•.............. 8-9407199

Sacador do terminal de dileção ...............•.... ,.....•........•....•..... ; ; J-810902

Abril, 1995 CORSA
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TRANSMISSÃO MANUAL
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7B-63

"'-'

~

~

Abril, 1995

FERRA1"1ENTASESPECIAIS (continuação)

Sacador do cubo do rolamento ....•..........•...............•....................•.......... J-810303

DL<;posilivo para travar o trall1bulador [X1rc1regular a posição
da alavanca de mudanças ..........................................•............... , l-810711

Cabo universal para scr.usado com Os sacadore..<; ecólüca:çlore..s , M-840911~A

Suporte uúiversal para fixac,.'ãodo adaptador para desmontagem
e montagem das caixas de mudanças ...............•...•... ,., .....•.....•..•. ; V-86070l0

CORSA
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Localízação de Componentes i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7C-O 1

Disco da.Embreagem e/ou Platô ; ; ; 7C-.02

RQlamentode Encosto da Embreagem, Garfo, Guia e
Buchas do Eixo da Alavanca da Embreagem i •••••••••••••••••••••••••••••••• 7C.04

Cabo da Embreagenl ' 7C-06

Pedal da Embreagelu ; ' 7C-07

Especificações Técnicas , i i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7C-09

Especificações de Torção. i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••••••••••••••••••.• 7C-.09

Ferramentas Especiais i •••••••••••••••••••••• , ••••• "," •• , "',' •••••••••••••• :, •••••••••• "," 7C-10

Assunto

Abi'if, 1995
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7C • E1VffiREAGE1\1
70-01

As operações descritas nas páginasseguintessãorcalizadas com a transmissão instalada no veÍCulo e válidas
para os modelos Wind, GL e Carsa Pickup.
Para substituir a embreagem no modelo GSi deve-se remover a transmissão do veículo.

CONJUNTO DA EMBREAGEM

I -----
I 1

Abril,1995 CORSA



7C-02 EMBREflGEM

L Cobertura do volante

4, Anel (rava da árvore prím<lría

5. Árvore primária, puxaüclo-a coma ferramenta
1-820728 até o seu encosto

6. Pw'afusos de fixação do platô ao volante, soltan-
do-os os gradativa e alternadamente

-~~

Remoção

DISCO DA EMBREAGEM
E/OU PLATÔ

Instalação dos grampos de retenção da mola do
platô, da seguinte forma:

r~ .U Efetue

Q Comprima c mantenha comprilnido o pedal. da
cITlbreagem.

.• Coloque três grampos 1-810705 de maneira que
encaixem no. pino de fixação da mola à placa de
pressão, mantendo.-a afastada do disco da em-
breagem.

r----

1+1 Remova ou desconecte

.• Solte o pedal da cmbrC(tgcl1L rrJ Importante
2. Roda esquerda

3, Tampa da fransrnissão e junta
Deixe escoar o 6leo

Observe que há marcas de alinh,unento entre o vo-
!ante e o platô. Se não houver, faça rnarcas de
alinhamento.

Abril,1995
CORSA
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EMBREAGEM

.; ,.--","",,!~-.-.'; ..•..__.•..:£:_"c.:::~_~.

7C-03

7. Platô e disco .• Alinhe as 111arCaS ( volante com platô).

{~

~,

f ••••

Instalação

B Instale ou conecte

I. Platô c disco

r 9-1 ImportanteW

C(Y(C-f)I)5

"- ~ __' ,,/ -7---~
---,;;;,,~~~ ~

II """-,
/1 " "....,-- ~_I/ "-~". '"

\
\
8 à'~ ~~._",- "-..
--\ '- ~--I~~ :'--.. ~.
_ , "''0 '-. ~ ,

\ 'Q\Q~ .~ ~,,~\~/~_,--a ~
~ * e-" _/ -I ~ e~ -/!-,

L_~,~ . CÓ7£:;.f)il

2. Parafusos de fixação do platô

~ Aperte

Parafusos: 15 N.m (11 lbf.pé)

3. Pa:rafuso na árvore primária

4. Anel trava

.• Lubrifique as estrias do disco com grax<L ' I 5. Cabo da embreagem em sua al.avanca
,..-'
. •• Levante ligeiramente e alinhe as estrias do disco f? Ei'f t .

d d' ., . Iri e uecom os entes a arvore pnmana. ~

Abríf,1995

A remoção dos grampos de retenção da mola do
platô, da seguinte forma:

Comprima () pedal da embreagem.

Remova os três grampos J-810705.

.• Solte o pedal da embreagem.

6. Cobertura do volante e seus parafusos

CORSA



7C-04 ElktBRBA.GEAt
11' "'"

~ Aperte ~ A,juste

7. Nova junta tia tampu.e a tarnpa na transmissão

8. Parafusos da tampa

Abasteça a transmissão com óleo lubrificante SAE
80RTL para engrenagens helicoidais, de cor verme-
lha, através do bocal de abastecimento existente no
controle de Il:ludanças, até que o nível atinja a base
dQ.orifício de controle de níveL

CO'/C'!A./J

1. Disco da embreagem, confótlilê instruçõesindi-
ca<;lassob "DISCO DA EMBREAGEM E/OU
PIA TÔ-Remoçiir}"

2.Parafusio de traVa. do garfo

Remoção

ROLAMENTO DE ENCOSTO
DA EMBREAGEM, GARFO,
GUIA E BUCHAS DO EIXO
DA ALAVANCA DA
EMBREAGEM

Curso do pedal da embreagem, conforme instruções
indicadas sob "PEDAL DA ElvlBRE/1GEM-Ajlls-
tagem".

B Remova ou desconecte

CO!C(j{;.V:

"-- '~-~:.'(\/~ .
.::::-'

gx] Aperte

Parafusos: 7 N.m (5 lbf.pé)

Parafusos: M7 xl0 - 15 N.rn (lllbf.pé)
MS x 1,25'- 20 N .IU (15 lbf. pé)

[I] Importante

Abril, 1995 CORSA
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~,-
EMBRE;1GE'M 7C-05

3. Garfo (2) deslocando o conjunto da alavanca de I •

embreagem com seu eixo (1) para cima

~f
2

14
Corte a extremidade superior da bucha superior
pelo lado ex.terno da carcaça e empurre-a para
baixo.

Instalação

~~ Instale ou conecte

I. Buchas do eix.o da alavanc<l da embreagem, caso
tenham sido removidas, introduzindo-as decim<l
para baixo

2. Guia do rolamento

. 3. Parafusos de fixação da guia do rolament.o~. I' ~.' ".
''07''4'''' j Igx] Aperte

Parafusos: 5 N.m (41bf.pé)
4. Rolamento de encosto da embreagem O), para-

fusos ele fixação da guia do rolamento, (3) e guia
do rolamento (2)

1

~3

.•..,...
......

C[J;(~'.Uli

5, Buchas do eixo da alavanca da enlbreagem, se
necessário, da seguinte maneira:

• Corte a eKtremidac1e inferior da bucha inferior e
empurre-a para cima.

4. Garfo

5, AJavancada embreagem

6. Parafuso de trava do garfo

7. Disco da embreagem, conforme instruções indi-
cadas sob "DISCO DA El1iIBREAGEM E/OU
PLATÔ-Instalação"

Abril, 1995 L:8=T CORSA



Meça a distân<::ia entre a porca de rcguHtgcm e fi

Gxtremidadc do cabo.

7C,-06

CABO DA EMBREAGEM

Remocão
>

r+~ Remova ou desconecte
[~.lImp()rt~nte

l._ CO;t....jJiJ

EMBR.EAGli'll1

2. Extremidade do cabo junto à alavanca

3. Mola do pedal

I

----. __ ~.,"~,J
4. Extremida,dedo cabo junto ao pedal

5. Cabo claembreagcm,peloc(únpaltimento do
motor

I
I

L
~

COiC~llJ

Abril,1995 CORSA
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EMBREAGEM 7C-07

Instalação

~_~ Instale ou çonecte

1. Cabo da embreagem, posicionando ..:o

2. Ex.trcmidade do cabo ao pedal

3. Mola do pedal

4. Extremidade do cabo à alavancá

S. Presilha

3. Extremidade do cabo junto ao pedal

4. Trava da porca cio eixo do pedal

5, Porca do eixo

6. Arruela

7. Eixo do pedal

8. Pedute mola

9. Mola do pedal

~ Ajuste

o curso do pedal da embreagem, conforme instru-
çõ.es indicadas sob "PEDA.L DA EMBREAGEM-
Ajustagem"'.

gnstalação

Instale ou conecte

PEDAL DA EMBREAGEM

Remoção

Remova ou desconecte

l. Mob no pedal

2. Pedal e mola no suporte

3. Eixo do pedal

4. Arruela

CO;C.n!i

I i'.

\
\1i~r
l/iV,

!/1L__J~
r

1..;,'1: "1.1 11 .-Imw-

\ ~.ri\:~'li

\, (( I
5. Porca de fixação

6. Trava da porca

L Cabo da embreagem de sua alavanca

2. Mola do pedal

Abril,1995 CORSA



7C-08 EiYIBREA GEíl-f

CORSA

- J
A diferenca entre as duas medidas obtidas deve:> .', .-. •

ser de 132 mm.

Se for menor do que esse valor, encurte o cabo
apertando o apoio roscando~ Se for maíor,aJon-
gue o cabo desenrosc,mdoo apoio.

•• Pisetotalmente o pedal e meça a dístâncía entre
os mesmos pontos nlencionados (8).

..

lO
I

"-11.
1
i

Meça a distância entre o centro do pedal da
embreagem e a borda externa inferior do volante
da direção (A).

Ajustagem

Inspecione

Ajuste

Curso do pedal da embreagem. Se necessário, ajuste
~o curso do pedal conforme as instruçÕes indica-
--das sob "PEDAL .D/i EMBREAGELH-AJusta-
gem".

l~!J7. Extremidade do cabo junto ao pedal

8. MoJa do pedal

9_Extremidade do cabo à sua alavanca

Abril, 1995

A aJturado pedal da embreagem émaiorque ,laltura,'\\.~ /"r"""-I do pedal do freio. Se os pedais estiverem com a

1

_ ~- // ~ ~ I mesma altura significa que nào há folganaembrea-

. V ~ )g~m. O.~.Cdalde.sloca-separa cimit à medida. que o\ I diSCOVaI se dcsgast,mdo.
____ __' O_~ -....... c,,,,,:=J ! f ....O' •••••• _"... • 0"0'" "-"---'--'''''', •. _'

Curso do pedal da embreagem, do seguinte modo:

1--
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EIJ!!BREt1GEM
,

__ "~r ,_ ...~"=.~,,.,"~'-'"'"'~"7--"'" ""~--">_>~"",",»: __ ,_,~~__ ,-:<"_""~.= •.""<-£-~..-:"",,,,,,~_,,,q,,,,.';'''~~:';;+-,~~_;;.~= ••."",_:/_,~;,

7C-09

ESPECIFICACÕES TÉCNICAS'" .

Tipo , ; , "" , ; disco simples, a seco, ,tiustável

Espessura do disco , ;.' '.' , ;; 3,5 lnrn

"Díil1netro do disco , c ••••••.••••••••••.•• , •.••••••••••••• , .••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••..••• " •....••.•••••••.••••••••••.••• 190 rnTn

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.Ill

Parafusos de fixação do platô ao volante ....................•.. ;.......................•....................... 15

Parafusos de fixação da cobertura do volante •...... " 7

Parafusos de fixação da tampa:

-tv17 x J O , , , ; ;........•, 15

- rv18 x .I.,25 , , ;c." •.. , .•.•••• 20

Parafusos de fixação da guia do rolamento 5

lb1'.pé

11

5

11

15

4
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I

FERRAMENTAS ESPECIAIS

EM!3REAGEM

-9 Sacaclor da rvore primiria J-820728

Trava do Plato J-8 10705

.4 br/I, 1995 C

7C-1O
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8A • DIAGRAMASELETRICOS

Partida e Sistenla de Carga , ,.. 8A-.Q2

Mostnldor de Tripla Função (clrádio) e Ventilador do Radiador 8A-03

Injeção Eletrônica de CombustíveL 8A-04

Rádio o •••• 8A-07

Painel de Instrumentos 8A-08

Distribuição de Luzes , o ••••••••••••••• 8A-IO

Farol BaixoIA.lto o" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8A--,11

Luz de Freio, Luz de Ré e Acendedor de Cigarros 8A-12

Indicador de Direção e Sinalizador de Emergência 8A-13

Travamento Central das Portas 8A-14

Alarme An ti -furto 8A-16

Acionadores Elétricos dos Vidros 8A-18

Luz do Teto e Contato das Portas ; ; ;. 8A-20

Desembaçador do Vidro Traseiro, Ventilação Interna
(sem condicionador de ar) e Iluminação do Porta-luvas " 8A-21

Limpador do Pára-brisa o ••••••••••••••••••••• o" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8A-22

Limpador do Vidro Traseiro ; 8A-23

Condicionador de Ar e Arrefecimento do Motor 8A-24

Caixa de Fusíveis ...........•.............................................................................. 8A-27

Distribuição de. massa 8A-31

1~

~.

Assunto

Abril,1995
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8A •• DIAGRAl\t1ASF'::IcJÉ'I'RICOS
8A-Ol

DIAGRAMAS ELÉTRICOS
As páginas a seguir apresentam os diagramas elétri-
cos dos vários sistemas do veículo.

IdclltifiquepeJo título do sistema.

Observe que alguns sistemas têm mais de um dia-
grama.

Abril,1995 CORSA
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CONJUNTO DO FAROL 3. Farol deslocando um pouco o pára-choque

1. Porca (1) e parafusos (2) c (3) do pára-choque,
do lado em que será removido o farol

corm.:.J<#

ÇOSD.àOJ

4. Conexões elétricas

5. Conjunto do farol

Instalação

B Instale ou conecte

ÇO&HXJI

---

3

...2

2. Parafusos.de fixação do farol

Remoção

l'£~Remova ou desconecte

I. Conexões elétricas ao conjunto do farol

Abril,1995 ~ roR~
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2. Conj unto cio farol no veÍCulo e sem; parafusos de
fixação

3. Pára-choque

REGUlAGEM DOS FARÓiS

kt?l Ajuste
Aregulagem dos faróis deverá ser feltanas seguintes
condições:

•• Veículo em ponto de 111archa,acresCido de 75
kgf, no lugar domororista

•• Pneus calibrados

•• Piso nivelado.

~Coloque o quadro de regulagem 1.0 metrosàJrente
do veícl!lo. Ao regular um dos faróis, cubra o outro.

ILUM.1NACÃO E BUZINA. - - :?

Em caso de impossibilidade física (indisponibilida-
de ele espaço), as medidas podem ser proporcional-
mente reduzidas,

A luz alta fica automaticamente regulada.

Aregulagem é feita através dos parafusos (A) para
regulagem vertical e (B) para regulagem lateral.

Regule a luz baixa de maneira que o limite horizontal
da zona claro-escuro fique localizado 100 mm abai-
xo da linha horizontal H-H e que o ponto de inter-
secção C d() limite horizontal com o limite inclinado
fique localizado sobreaJinha vertical V-V.

H

~,
i

60 mm ...J

100 mm

v -I
Hl

I

Co.~!HH)(i

LANTERNA INDICADORA DE
DIREÇÃO DIANTEIRA
Estalanternâ faz parte do conjunto do farol.

Utilize os mesmos procedimentos para remover o
farol. Veja ((FflROL-CONJUNTO-Remoção."

LANTERNA TRASEIRA

Remoção

B Rettlova ou desconecte

Abril, 1995
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,LUlVilNAÇÃO E BUZINA 8B-03

2. Parafusos de fixação da.lantema LUZ DA LICENÇA

---i

=----------~-~-------'-----º-. f\. rr.. r--------_._----..... --~
~~-:.~::;::::::--___e:::: _-~~~

~~" ---------------
~----~~~

~----------------------
~(JXB.(,(l9

2. Luz de seu chicote

1. Luz, do pára-choque, com auxílí o de uma chave
de fenda

lUZ DO TETO

8 Instale ou conecte

1. Chicote na luz

2. Luz ao pára-choque, pressionando-a

B Remova ou desconecte

I
I

C!J.'HJ{Jf!!1

I
f
-==Y
====::L~

3. Lanterna, removendo seus chicotes

J/. /1 {~i . ~~~"''''' .. ~I ~j '\. 'Eu~~'~,ç ! .~
'~ /1-8

~

~~~ ~. ~"- -, , ~

~~L~~ ..-.?j.~.',PL0~.1~~~ Ir
y ---~--- \. \ \ ..!!- ~I "--~

.~t,it}

nml1.t){)i~

Instalação

6 Instale ou conecte

B Remova ou desconecte

1. Luz do teto, com auxílio de uma chave de fC£1da

1. Chicotes na lanterna

2. Lanterna e seus parafusos

3. Cobertura interna

Al:;,ÍI, 1995 COR$A
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2. Chicote da luz

a Instale ou conecte

1. Chicote na luz

2. Luz em seu alojamento, no painel do teto, encai-
x<;l:nd(j-a

BUZINA

Substituição

B Remova ou. desconecte

1. Pára-choque dianteiro, parcialmente, veja ins-
truções em "CONJUNTO DO FAROL-Remo-
ção"

2. Conexões elétricas da buzina

ILUM1NAC40 E BUZINA
{ - -"

3. Buzina

:::::::::~~:=------

-------. ~I. ~~--;' .~ -.--..--.....,---.. .& ~ ' .' '-.,----~-... .. ./ ~(

""'""-.------- . . --.:::::::::.>. ..... ~ -~

. ~- C(}.,!WJ/

~.~ Instale ou conecte

I, Buzina em seli suporte

2. Conexões elétricas da buzina

3. Pára-choque dianteiro, veja instrüções em
c'CONJUNTO DOF.AROL-Instaiaçiio"

Abril, 1995 ------- CORSA
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ILUMINAÇÃO E BUZINA

LANTERNA TRASEIRA
(4 portas)

Remoção

B Remova ou desconecte

.1. Tampa de acesso do páinellateral traseiro

2. Conectar elétrico das lâmpadas traseiras (seta)

/

Co.~_8.{J:l

8B-05

3. Parafusos de fixaçã.o da lâmpada traseira (setas)

~
.COXIJ.f)H

4. Lanterna traseira

Instalação

a Instale ou conecte

1. Lanterna traseira na posição de montagem

2. Parafusos de fixação da lâmpada traseira

3. Suporte das lâmpadas

IL*I Inspecione

• Verifique se as lâmpadas dalanternafuncionam
corretamente.

4. Tampa de acesso do painel lateral traseiro

Agosto, 1995 CORSA
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2. Porcas de fixação da lanterna traseira

3, Lanterna traseira,puxando'-'a para fora de seu
alojamento

üJctlJ-O/.i

CO,'W..fjf6

IRemoção

L Presilhas de fixação do forro lateral traseiro

LANTERNA TRASEIRA E/OU
LÂMPADAS (SEDAN)

• Remova parcia.1mente o forro lateral traseiro,

[[] Importante

B Remova ou desconecte

L_

(XJ.tB-f)J)

Dezembro, 1995 ~ CORSA
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4. Conexão elétrica

CO~jj.(JJ7.

5. Conjunto do suporte das lâmpadas, dest[avan~
do-o

n}iUJ.(Jl,~

ljJ Importante

• Para remover a lâmpada do conjunto gire-a e
puxe-a para fora.

8B-07

Instalação

~ ~ Instale ou conecte

1, Conjunto do suporte das lâmpadas ao seu aloja-
mento na lanterna traseira

2. Conexão e1étricaà lanterna

3. Lanterna traseira encaixando-a em seu aloja-
mento

4. Porcas de fixação da: lanterna traseira

gxj Aperte

• Porcas com: 2,5-3,5 N.m (1,8-2,51bf.pé)

5. Presilhas de fixação do forro lateral traseiro

LUZ DA LICENÇA (SEDAN)

Remoção

B Remova ou desconeetê

L Luz da licença com auxílio de uma chave de
fenda

COSft-019

~-=----_.,,-~-

Dezembro, 1995 CORSA
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2. Conecrores elétricos da luz da licença

ILUMINAÇÃO E BUZINA

3. Luz da licença no pára-choque encaixando as
travas de fixação

CU11!1.(}l(1

3. Lente da luz da licença, pressionando a trava
lateral e puxando-a pi;lra fora

!

COSft-O:'J I

Instalação

4- 4-! Instale ou conecte,_:

1. Lente da luz da licença encaixando a trava lateral

2. Conectares elétricos

Dezembro, 1995
CORSA
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ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

8B-09

lhf.pé

1,8-2,5

Dezembro, 1995 CORSA
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8eI • PAINEL DE INSTRUMENTOS
E COMPONENTES ELÉTRICOS

Conjunto de Intrumentos 8CI-OI

Interruptor de Luzes ...............•................................................................... SCI -02

Interruptor da Luz de Advertência 8CI-03

Interruptor da Luz de Freio 8C I-D4

Interruptor da Luz Indicadora do Freio de Estacionamento ..................•.... 8CI-04
Cilindro da Chave de Ignição e10u Interruptor
e Interruptores da Coluna de Direção c., .•.•.•... , •..•....•.••........... 8C 1-05

Tacômetro COSi) 8C 1-05

Regulador Elétrico do Vidro " .•..; c ••• CC ••••••••••••••••••• 8C 1-05

Interruptores do Vidro C •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. ; •••• 8C 1-05

Sistema de Alarme Anti~furto ; ;.; ; ; 8C 1-06

-' Localização de Componentes ;.•..•.................................. SC 1-06

-, Intenuptor do Capuz , ,......................................•. 0 ••••••••••••••••••• 8CI-07

- Internlptor da Porta ,.. o ••••••••••••••••••.••.•••.•••••••••••••• 8C 1-07

- Interruptorda Tampa Traseira ............................•................................... SC J ;:-08

- Interruptor do Conjunto da Trava da Porta ,.............•....... ; 8Cl-08

- Interruptor do Sistema de Alarme da Tampa Traseira 8CI-09

- Buzina do Alarrrie , ' 8CI-09'

- Módulo de Controle do Alarme .....•.................. , 8eI-1O

- Luz do Monitor (LED) - Sistema de Alarme 8Cl-] 1

- Relé da Buzina do Alarme e/ou Relé do Inibidor de Partida SCI-II

Mostrador Digital 8CI ,..,12

Sistema de Travamento CentraL ' o •••••• 0 •••• 8C 1-12

- Interruptor do Sistema de Travamento Central 8Cl-12

-'- Atuador do Sistema de Travamento da Tampa Traseira 8CI-13

- Atuadar do Sistema de Travamento da Pmtinhola 8Cl-13

- Módulo do Sistema de Travamento Central 8CI-14

(~
",
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SCI •• PAINEI-J DE JNSTRUMEN1-'OS E
COMPONENTES ELÉTRICOS

8C1-01

3. Cabo do velocímetro, no lado da transmissão
(seta)

l
I

C{i.'fCl.{XJJ

CÔ,'iCU,I(lJ.

e+

2~M.oldura dos instrumentos (setas)

('(}U.,.!:-ti)1

~1
;: ~

I. Cobertura superior eínferíor da coluna da dire-
ção, soltando os parafusos (1)

Remoção

CONJUNTO DE
INSTRUMENTOS

B Remova ou desconecte

rn Importante

Gire () volante da direção 90" para a direita e
depois, para a esquerda, para ter acesso aos
parafusos (2). Na figura aparece sem o volante,
mas, não há necessidade de removê-lo.

Abril, 1995 CORSA



8CI-02. PAINEL DE INSTRUMENTOS

4; Parafusos de fíxação do conji.ln:tode instrumen~ Irn I)esmontc
tos (setas)

Monte

l. Compol1cnte danificado do conjunto de instru-
mentos

1. Novo componente no conjunto de instrumentos

1. Botão do interruptor' de luzes

1. Conjunto de jnstnlll1e:ntos,posícionando~o de
maneira tal que possa ligar aconexãomúltiplae
o cabo do velocímetro

2. Conjunto de instrumentos em seuaJoj •.tme:ntoe
. seus parafusos

3. Moldura dos instrumentos

4. Coberlur<is superior elnferíor da coluna dadire~
ção

5. Cabo do velocímetro, junto à transmissão

INTERRUPTOR DE LUZES

BRemova oudesconecte

B Instale ou conecte

COSCl.(JO./

COSCI.W$

i I Instalação

5. Conjunto de instrumentos, afastal1do-o um pou-
co

6. Cabo do velocímetro, comprimindo a mola de
trava (seta)

7. Conexão rnúItipla

S. Conjunto de instrmnentos

Abril, 1995 ~ CORSA
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PAINEL DE INSTRUMENTOS-, 8el-03

~ifJ Importante 6 Instale ou conecte

Para remover, gire o botão para a direita na
posição de faróis baixos acesos e depois puxe-o,
para a posição de luz de cabine acesa. Com uma
pequena chave de fenda ou um pino, comprima
a lingüeta de trava (seta).

L Interruptor à conexão elétrica

2. lntermptor em seu alojamento

3. Botão do interruptor

2. Interruptor das luzes, comprimindo as língi.ietas
(setàs)

CO!,,:Ct-iXJS

-~-

2. Interruptor, (ra conexão múltipla

1. Interruptor, com auxílio de uma chave de fenda
pequena

INTERRUPTOR DA LUZ DE
ADVERTÊNCIA

B Remova ou desconecte

rn Importante

Coloque o interruptor na posição ligado, para
removê-lo;

ctMCI'-i/O?j

COSCl.{J(;6

(

~o.:;::
:;/

.:: O O':
"" -

In

o
~------_.... " .._------

I
L ....

3, Interruptor da conexão elétrica

Abrí!,1995 CORSA



8CI-04

B Instale ou conecte

1. Interruptor à cone-xão múltipla

2. Interruptor em seu alojamento

INTERRUPTOR DA LUZ DE
FREIO

B Remova ou desconecte

I. Conexão elétrica

2. Interruptor da luz de freio, girando-o n()senticlo
anti-horário (setas)

PAINEL DEINSTR UMENTOS

INTERRUPTOR DA LUZ
INDICADORA DO FREIO DE
ESTACIONAMENTO

[-ti, I Remova ou desconecte
J

L Banco do motorista

2. Console

3. Ahrvanca do freio de estacionamento. Veja ser-
viços em "ALAVANCA DO FREIODE ESTA-
CIONAMENTO-Remoção", na seção 5C2

4. Interruptor (seta)

C(1.,')t'/.I.}(jl

CO,'i(.'I-lU(}

a Instale ou conecte

L Interruptor da luz de freio, girando-o no sentido
horário

2. Conexão elétrica

8 Instale ou conecte

1. Interruptor na alavanca cio freio de estaciona-
mento

2. Alavanca cio freio de estacionamento. Veja ser-
viços em ((ALAVANCA DO FREIO DE ESTA-
CIONAMENTO-Instalaçlio", na Seção 5C2

3. Console

4. Bimco do motorista

Abril, 1995 CORSA
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PAINEL DE INSTRUMENTOS 8Cl-05

CILINDRO DA CHAVE DE
IGNiÇÃO E/OU
INTERRUPTOR E
INTERRUPTORES DA
COLUNA DA DIREÇÃO
Para estes serviços, veja instruções ctn ((COLUNA..
DA, DIREÇ;:io", na seção 3F 1

TACÔMETRO (Gll GSi)
Q tacômetro está localizado no conjunto de instru-
mentos,

Remoção

B Remova ou desconecte

L Conjunto de instrun;lentos. Vejainslruç:6es nesta
seçüo, sob ({CONJUNTO DE INSTRU/}fEN~
TOS-Remoção"

2. Tacômetro do conjunto de instrumentos, soltan-
do os parafusos de fixação

Instalação

f+~ Instale ou conecte

1. Tacômetro no conjunto de instrumentos,aper-
tando os parafusos de fixação

2. Conjunto de instrumentos no veÍCulo. Veja jns~
truções nesta seção, sob ((CON.lUNl'O DE lNS-
TRUAfENTOS-Insta/afão"

REGULADOR ELÉTRICO DO
VIDRO

Para a remoção e instalação do regulador elétrico do
vidro consulte a seção 10-6, sob "REGULADOR
DO VIDRO-Remoção e Instalação";

Abril, 1995

INTERRUPTORES DO VIDRO
Os interruptores estão localizados no painel de aca-
bamento da porta.

Para a remoção e instalação é necessária a remoção
do painel de acabamento da porta, veja serviços no
Manual de Reparações, na seção 1O-6sob "VIDRO
DA PORTA DIANTE/lU-Remoção e Ins.taltl-
ção" ..

CORSA



8Cl-06

SISTEMA DE ALARME
ANTIFURTO
Os componentes do sistema de alarmeantifurto es-
tão localizados no veículo conforme mostrado abai-
xo.

P/HNEL DE INSTRUMENTOS

1,

8 1 6
L Buzina

2. t"lúdulodc controle

3. Luz do monitor (LED) i~
4. Interruptor de. igl1içiío I

I
. S. FeChr.\dl.Jn\ da ta. I.UI.la traseira ,

6. rUIC.rwPt..ür da tampa trase.ira I

I
7. FeChad..Ul ..a da. p.o.rta

8. IntcrruptQf da porta j
. 9. Contato do rádio

~(~ lntcrr:)~r do caPlr:__ .. _. . .._.___ co.,,,,.,,,,

'1

Abril, 1$95 CORSA
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PFtlNEJ..,DE INSTRUlJJENTOS--
SUBSTITUiÇÃO DE
COMPONENTES
Interruptor do Capuz
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8el-07

INTERRUPTOR DA PORTA'
. Este íntetmptor está localizado na coluna da porta.

Remoção
Este interruptor está localizado no compartimento IB Remova ou desconecte
do motor, no lado esquerdo.

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Parafusos de fixação do suporte do jnterruptor

2.Conector elétrico do interruptor

3. Interruptor de seu suporte

I - ..~ .._."'-"". ~ .._ .....
'..~"''''''.-.... .......:::-.,..........~, -.....~.. . '<'c, __o __ , _ ,_~_

"::~"::~•.. ~ •..~.~'-......~ "~ ..,
....- -"""""0/ "<",-- " '".",.....~:;t/, .~.,' ',,- ".~h.""._ ,'_. " "'. , ~,
.... "'," ", ""'-';'.....>". . . "'--'" .~.

:r~::,;:;:' ./1. \'!:: __ ,"~/ '. "\:p , ..<,..:.;, ...,~:. ,, , . . " .~,
I . .,'! "'~ ..._'1. ':". I~ I'; 'l~'"

. " , I" ', .• .,, • 'J-J, ,, .! Ij" "- ,J i..,

[, Parafuso de fixação

2. Interruptor

3. Interruptor do chic;ote

I
I

L__
Instalação

C():W;/.lJ/4

L-..... .__.. •. ._
CO,lC/{)11 J IB Instale ou conecte

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Interruptor em seu suporte

2. Conector elétrico no interruptor

3.Suporte com o interruptor à saia do pára~lama e
seus parafusos de fixação

1. Interruptor ao chicote

2. Interruptor na coluna da porta, fixando-o com
seu parafuso

-.
Abril,1995 ~ CORSA



8el-08

INTERRUPTOR DA TAMPA
TRASEIRA
Este interruptor localiza-se no canto inferiOr esquer-
do da tampa.

Remoção

f~Remova ou desconecte

L Parafusa de fixação do interruptor

2. Interruptor do' chicote

"-- -..,-~--~---~~~~~
_._.,......- .

-----(yJ.~Ci.()f5.

Instalação

B Instale ou conecte

1. Interruptor ao chicole

2. Interruptor na tampa traseira e seu parafuso de
fixação

PAINELDE INSTRUMENtOS

INTERRUPTOR DO
CONJUNTO DA TRAVADA
PORTA
Este interruptor localiza-se junto àmaçancl,} da por-
ta.

Substituição

Para serviços consulte o Manual de Reparações,
seção 10-6, sob «MAÇANETA EXTERNA-Remo-
ção e Instalação".

COSCf:01(;

Abril, 1995 CORSA
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PA1NEL DE INSTRUMENTOS 8C1-09

INTERRUPTOR DO SISTEMA
DE ALARME DA TAMPA
TRASEIRA

BUZINA DO ALARME

A buzina do alarme está localizada noeompartimen'-
to do motor, lado direito, próximo à batcriá.

Remoção

B Remova ou desconecte

I. Parafusos dos dois suportes do chicote principal

-----1
I

I

---------==' ---.. ,"~j
Este interruptor está localizado junto ao cilindro da
fechadurada tampa traseira.

Substituição

Para serviços consulte o Manual de ReparaçÕes,
seção I0-8, sob uClLINDRO DA FECHADURA-'
Remoção c Instalação". I[fJ Importante

Afaste o chicote principal e o cabo da bateria para
obter espaço de remoção.

2. Parafuso de fixação ao suporte da buzina

3. Buzina de seu chicote

Instalação

~+i Instale ou conecte

L Buzina ao chicote

2. Buzina ao suporte com o parafusodefixação

Abril,1995 conSA



8el-l0

3. SllPorte do chicote principal

rn Importante

Coloque o chicote principal e o cabo da bateria em
suas posições originais.

MÓDULO DE CONTROLE DO
ALARME
o módulo de controle está localizado sob o painel
dianteiro, acima do porta-luvas.

Remoção

B Remova ou desconecte

I. Cinco parafusos de fixação do porta-luvas

C01~í.T{iN

2. Conector da luz do porta-luvas

3. Porta-luvas

4. Módulo de controle, descncaixando-o de seu
suporte

5. Módulo de controle, do conector elétrico

PAINEL DE lNSl'R UMENl'OS

Instalação

8 Instale ou conecte

I, Módulo de controle ao seu conector elétrico

2. Módulo de controle encaixando-o em seu supor'"
te

3, Coneclor da luz do porta-luvas

4, Porta-luvas e seus parafusos de fixação

. '.1

C(J,"i.~~}'.(lJ{}

Abril, 1995 ~ CORSA
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PAINEL DE INSTR UJIENTOS
8CI-ll

I
Estes relés encontram-se na caixa de fusíveis:

RELÉ DA BUZINA DO
ALARME E/OU RELÉ DO
INIBIDOR DE PARTIDA

i

J
.I i <:().~CH}?Z

~,,~,I~fuSível da buzina do alarme ",tá localizado na
caixa de relês do compartimento do motor, lado
esquerdo.

!

- I

~ \\

4. Porta-luvas e seus parafusos de fixação

LUZ DO MONITOR (LED) -
SISTEMA DE ALARME
A luz (LED) do monitor está incorporada ao botão

da luz de a~~vcrt~~cia --.---------l r

A luz do monitor indica as várias fases de funciona-
mento do sistema de alarme antifurto

!
I

l ...._....__

~"

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Interruptor daluz de advertência, com aux.ílio de
uma chave de fenda

2. Interruptor desencaixando-o de seu conector
elétrico

Instalação

~ ..~ Instale ou conecte

1. Interruptor em seus alojamento no painel d~an-
teiro, encaixando-Q no conector elétrico

Abril, 1995
~ --~CORSA
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8CI-12

MOSTRADOR DIGITAL

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Dífusores centrais

2, Parafusos de fixação da carcaça do mostrador
digital

3. Carcaça com omostrador digital, desconect.ando
o seu conectar

4. Mostrador de sua carcaça

coeCl',(j!j

Instalação

E_~ Instale ou conecte

1. Mostrador em sUa carcaça

2. Conectar ao mostrador

3. Parafusos de fixação da carcaça do mostrador no
painel dianteiro

4. Difusores centrais

PAINEL DE INSTR UMEN1'OS

SISTEMA DE TRAVAMENTO
CENTRAL
o sistema de travamento central trava as portas, a
tampa traseira e a portinhola do local de abasteci-
mento do tanque de combustível, sendo comandado
atmvés da chave da porta.

Substituição de Componentes:

Interruptor do Sistema de Travamento
Central

Este interruptor está localizado junto à maçaneta da
porta.

I

CÚSC1-<JU

d Remova ou desconecte

Para serviços consulte a seção 10-6, sob "MAÇA.•
NEJ:4 EXTERNA-Remoção e Instalação".

Abril,1995 ~ CORSA
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PAINEL DE lNSTRUMEl\'TOS
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8Cl-13

ATUADOR DO SISTEMA DE
TRAVAMENTO DA TAMPA
TRASEIRA

E~ Remova ou desconecte

ATUADOR DO SISTEMA DE
TRAVAMENTO DA
PORTINHOLA

:++l RemOV3 ou desconecte

1. Painel de acabarnento da tampa traseira

2. Parafusos de fixação do atuadOf

3. Atuador de seu conector elétrÍco

--------_ ..•.........•...••_-

------, " _-~,.•..-.-,--- tOttCJ.iJ~J

1. Parafusos de fixação do atuaclor

2. Atuador de sua conexão elétrica

l

=,J
a Instale ou conecte

1. Atuadorem seu conector elétrico

2. Atuador na tampa traseira e seus parafusos de
fixação

3. Painel de acabamento

E~Instale ou conecte

1. Atuador à sua cónexão elétrica

2. Atuador e seus parafusos de fixação

\"," Abril,1995 CORSA



8Cl~14 PAINEL DE INSTRUMENTOS

1. Porta objetos c painel de acabamento lateral
direito inferior

o módulo do sistema de travaJTlcnto central está
localizado no Jado direito do painel dianteiro.

-"-1

C(}1i;CJ.#2Jt

L Módq!d do sistema detniyumcnto central em seu
conectorelétríco

4..Módulo do sistema de travamento central de seu
conecto r elétrico

2. Módulo ao painel inferior com SCl,lS parafusos de
fixação

3. Módulo de controle EFI e seusllporte

4. Painel de acabamento lateral e porta objetos

3. Parafusos de fixação e módulo do sistema de
travamento central

~ Instale ou conecte

,. --_.__ .._--

I

ÇOSC1-!;-27 t

2. Módulo de controle EPle seu suporte

MÓDULO DO SISTEMA DE
TRAVAMENTO CENTRAL

l.. _

B Remova ou desconecte

Abrif,1995 c:::;::r CORSA
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PAINEL DE INSTRUMENTOS 8Cl-lS

L Parafuso de fixação do interruptor da luz do
compartimento de bagagem I I ,"

COXC1.(1jO

._...~
/"',;lj====1-""

r ' ,

1. Interruptor ao conector elétrico

2. Interruptor ao seuaJojamento na tampa

3. Parafuso de fixação do interruptor à tampa

3. Conector elétrico do interruptor

~.

Instalação

I-~- - IH --====
,.

B Instale ou conecte

"'------

INTERRUPTOR DA LUZ DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

Remoção

a Remova ou desconecte

2. Interruptor da luz do compartimento de baga-
gem de seu alojamento

Dezembro, 1995 ~ CORSA



Conjunto do Limpador "." ..... , "H, ••• ,.,., •••••••••••••••••• ; •••••••••• ,' ••.••••• 0 ••• , •• "" •••••••••• 8E ...Q 1

Bomba Elétrica do Lavador, ..; , , , ; H'''H, •••••••••, ••••.••8E-02

Abril, 1995

Assunto

SE. LIMPADOR E LAVAD()R
DO PÁRA..BRISA

Página
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,'~""-',•... SE. LIl\1PADOR E LAVADOR
DO PÁRA-BRISA

8E-ol

CONJUNTO DO liMPADOR 2. Parafusos de fixação c vcnezianas(set<lS)

lI] Import~nte

.,; Preste atenção para os braços do Iinlpador, pois,
o do lado direito é diferente que o do lado esquer-
do (setas).

3. Porcas de fixação dos mancais do limpador (se-
tas)

~i=-
í'

Remoção

I. Porcas e braços do limpador do pára-brisa

F~Remova ou desconecte

CO,'iE-rxu

4. Defletor de água

5. Conexão elétrica do motor do limpador

Abr;IJ 1995
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8E-02 LIMPADOR E LAVADOR DO PÁRA~BRISA-

Remoção

BOMBA ELÉTRICA DO
LAVADOR

B Remova ou. desconecte

Q '1 !",~
~~.:::::- ô,,,,-It)j

6. para~\Jsos .dc.,'fi.:~Ç~O do conjunto do limpador I 2.. ?'.. ar".t.fUSOSde f.ix.a.çãO
do p<lra-bns,t(setas) . 3. Conexão elétrica do motor

4. DéfLetor de água

5. Porcas de fixação dos mancais do lil11pador

6. V cnczianase os parafusos

7. Braços do limpador do pára-brisa e as porcas

:"L

7. COl1juntoQolimpador do pára-brisa

i~

CO,'ii',:.lJ(1.1

Instalação

B Instale ou conecte

1. Braços do limpador do pára-brisa

2, Veneziana do lado esquerdo

3. Porcas de fixação dorescrvatóriodo fluido

4. Reservatório de fluido de Seu suporte

5. Chicote e1étric()c mangueir~,dabombaelétrica
(setas)

í
(X18f.r.:nS I

L Conjunto do limpador do pílra-brisa, posicio-
n,mdo-o

Abril, 1995 .- CORSA
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LIMPADOR E LAVADORDO 1~1RA-BRISA 8E'-03
ln ~~_. _

Instalação

Blristale ouconecte

1. Mangueiras e chicote elétrico à bomba elétrica

2. Reservatório ao seu suporte

3,Porcas de fixação do reservatório de tIuido

4, Veneziana do lado esquerdo

5. Braços do limpador do pára-brisa

Abril, 1995
CORSA



Limpador e Lavadordo Vidro Traseiro ;.; , 8E2-0.1

Esguiçho do Lavador ..,.. , ; , o ••••••• '0 ••• o •• o ••••••••••••••••• '" 8E2-02

Abril,1995

Assunto

8E2 11 LIMPADOR E LAVADOR
DO VIDRO TRASEIRO

.Página
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8E2 • LIMPADOR E LAVADOR DO
~lDRO TRASEIRO

8E2-01

LIMPADOR E LAVADOR DO
VIDRO TRASEIRO

3. Tirante levantador da cobertura do comparti-
mento de bagagem

Remoção

COXl:;)AXJ2

o
~

4. Chicote elétrico do motor do limpador(seta)

5. Parafusos e motor do límpador do vidro traseiro

~
~

1. Braço do limpador, levantando a cobertura e
rernovendoa porca

fi! Remova ou desconecte

C(h'lL:Z-:/t)J

2. Espaçador

L ~.--~==~~- CO~lE'.rx).J

Abril,1995 CORSA



8E2-02

Instalação

B Instale ou (~onecte

LIMPL1DOR ELA VADOR DO VIDRO TRASEIRO

1. Motor do limpador do vidro traseiro e os para-
fusos

2. Chicote elétrico do motor

3. Tirante levantador da cobertura

4. Espaçadordo bnwo

5. Braço do limpador c a porca de fixação

ESGUICHO DO LAVADOR
Encontra-se fiX;:Ic!Opor pressão na parte superior da
tampa traseira, docompartímento de.bagagem.

1
~
I

{jy i

cnSf:J-fil4

Abril,1995 CORSA
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9A ri RÁDIO

Rádio, , ,.. , , ,..,., 9A-OJ

Suporte do Rádio " .., , , 91\-{) 1

Alto Falante Dianteiro , , " 9A-02

'I\veeter ~ , ,............................................•........ ,9 A-03

Alto Falante Traseiro , " , , , , , , , , 9A03
Antena (Wind/GL/GSi) ~..............•" '•......" , , , 9A-04

Antena (Piekll.p} , , ,..............•....... , ,., ,.' ' ' 9A-04

Assunto

Abril, 1995 .~.
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. ,
9AtlRADIO

9A-Ol---
RÁDIO Instalação

Remoção ~~ Instale ou conecte

E~Remova ou desconecte

I. Rádio

1. Conexões elétricas no rádio

2. Rádio em seu suporte até o seu travamento

[TI Il1)portante I SUPORTE DO RÁDIO

Para esta operação, introduza os dois grampos IRemoção
especiais nos orifícios laterais do rádio até que
um pequeno estalo "c1ick" seja ouvido. Em se-l rn Importante
guidapuxe o rádio juntamente com os grampos. •

..o

o suporte do rádio es;t<'ifixadoao painel dianteiro
através de parafuso c porca-mola.n

I

I
I

(:l}f)J.(j>J.1 1

)
2. Conexões elétricas do rádio

Abril,1995 CORSA



9A-02

ALTO FALANTE DIANTEIRO

Remoção

E~IRemova ou desconecte
I. Painel de acabamento da porta, removendo pri-
meiramente a moldura (2), a manivela (3), para-
fusos do puxador (1) e painel (4)

------- -

3. Parafusos de fixação de alto-falante

4. Chicote elétríCo do alto-falante
5. Alto-falante

RlíD10

{))Y,1.'.f.!),~

___ o jrl
_"_ __ -.-=::#-......4l=--------- ------ Instalação

4- ~ Instale ou conecte
L._,,"_ ...i

2. Painel de acabamento, soltando os parafusos c
soltando as-presilhas (setas)

'*'
\ "'>
._.,d3.~~~__ /"~;-::: .'~

I1 =--~,
I~/.•... - ..------..... ..Cirt~." 5 0~O\
I ,.--------- --- -"-=1.-tb ""i
'r~ --- o o ~'
li ~. Jl 'I I .•. '--"--'. '" 0. ,. o . (;' ."'; o .i...:=:..'.li~'~G=:=..Á.X"'\" .-I .,,:::...~:= r\ \, I C\J ..---.......,==--. .~~ I
\\. I -:.:::;..JJ.
\ '\. Q. ..... Q Q --0-;/1
\.~.. _Â .._._ .. -."--=+-l

1. Chicote elétrico no alto-falante

2. Alto falante em seu alojamento

3. Parafusos de fixaçào do alto-falante

4. Painel de acabamento da porta

Abri!, 1995 CORSA
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RÁDIO

TWEETER

Remoção

I£~Remova ou desconecte
L Moldura da maçaneta com o auxílio de uma
chave de fenda

2. Tweeter de seu alojamento

.~~,,~.N~,>~_,~ ...«,..._,~"~m;"',1G."",~::,. ~"""<"""-'>-''-'----''"'.i-', u _'_~'V'_~ •. "~,,,,,~

9A-03

ALTO FALANTE TRASEIRO

Remoção

~ ~ ~emova ou desconecte

1. Painel de acabamento traseiro

2~Alto falante de seu suporte

r--- .
I

\\~-~

L_.__ .
3. Chicote elétrico do tweeter

Instalação

8 Instale ou conecte

l
~'

ctiJ
CiJ9:t-1l1j(,

~

~~-/ ~:

~ ~j:~_3~
'VZ~

-(X)YAAXJ7

3. Chicote elétrico

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Chicote elétrico no Tweeter

2. Tweeter em seu alojamento

3. Moldura da maçaneta, encaixando-a

Abril, 1995

1. Chicote elétrico

2. Alto falante em seu suporte

3. Painel de acabamento traseiro

.~

CORSA



9A~04

ANTENA (Wind/GL/GSi)

Remoção

E~jReniova ou desconecte

I.. Forro do teto na parte traseira

2. Porca de fixação da antena

3. Chicote elétrico

Instalação

~~ Instal.e ou conecte

1. Porca de fixação da antena

2. Chicote elétrico

3. Forro do teto

ANTENA (Pickup)

Remoção

EI U-cmova ou desconecte
I. Roda dianteira esquerda

ClN.JA.{XJ,\' i

RÁDIO

2. Painel de acabamento do pára-Iama, removendo
as porcas de plástico (1), rebites (2) e parafusos
(3)

I
. r;_f~YM.<i.' I

3. Cabocla antena, do rádio

4. Antena de sua presilha e caho

r:O.9.4.;JlU

5. porca de fixação da antena no pára-lama

~.')
"","

Abril, 1995
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RÁDIO

Instalação

E:~Instale ou çonectc

1. Antena no pára-lama e na presilha posicionan-
do-a corretamente

2. Porca de fixaçâodaantena

3. Cabo da antena, guiando-o até (l rádio

4. Painel de acabamento do pára-Iama

5. Roda dianteira esquerda

9A-OS

Abril, 1995 CORSA



Vidro do Pára-brisa , ,.; 10-2...QJ
Vidro l~ras.ei.ro ; ;."; .., , ,, 10- 2...Q2
Espelho Retrovisor Interno ; ,., " , 10-2...Q3
Ferramentas Especiais ., 10-2-04

,....,

Abríl,1995

Assunto

10-2 • VIDROS FIXOS

Página
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10-211 VIDROS FIXOS
10-2-01

• Espete a ponta da ancoragem no adesivo a ulTla
distância de 10-15 em do lugar por onde foi
passado o fio e segure firmemente. Pelo lado
externo, um segundo mecânico deverá puxar o
puxador até que o fio corte a camada de adesivo
até o lugar de ancoragem da ferramenta interna.

o A seguir, avance o ponto de ancoragem da ferra-
menta interna (3) 10-15 em e continue o proces-
so. Externamente, o fio de aço ( l) pode Ser guiado
através de uma espátula de plástico (5), facilitan-
do o corte da camada de adesivo (2) e solturado
vidro (4).

COW-2:fXf1-----'-----------------
,r'

"', ..

VIDRO PÁRA-BRISA

Remoção

I+.~Remova ou desconecte

1. Limpadores do pára-brisa

2. Painel defletor de água

3. Coberturas de acabamento das colunas
dianteiras

4. Moldura do pára-brisa

5. Vidro do pára-brisa

rn Importante

Para esta operação, proceda da seguinte maneira:

o Pelo lado interno da cabina, com auxílio de um
alicate, passe um fio de aço através da camada de
adesivo.

o Pelo lado externo, com um alicate de pOrltas, puxe
o fio.

o Fixe a extremidade que está dentro da cabina na
ferramenta de ancoragem (1) e a extremidade do
lado externo no puxador (2).

4

5-_

3

1

2

l
,..
i

Instalação

o adesivo com auxHio de uma faca, sem removê-lo
completamente; retire a poeira ou graxa.

CORSA

~ Limpe

o vidro, numa faixa de aproximadamente 50 mm,
nas laterais c lado superior, e de 100 mm no lado
interior, usando um prilTlef para limpeza do vidro;
passe um pano que não solte fiapos. Limpe também
a carroçaria.

N Limpe(I!J
,,,J
~Abril, 1995



10-2-02

B Instale ou çonecte

L Moldura em volta do vidro

rn Importante

• No vidro, na região onde será aplicado o adesivo,
passe primer para vidro.

• Na carroçaria, na região onde haverá contato com
o adesivo, passe primer para esmalte.

• Aplique adesivo na volta do vidro, de modo que
a seção transversal do adesivo tenha o formato de
um triângulo com 6-7 mmele base e 9-10 mm de
altura.

2. Vidro no veículo

rn Importante

VIDROS FIXOS

3. Coberturas de acabmucnto das colunas diantei-
ras

4. Painel defletor de água

5. Limpadores do pára-brisa

Aplicação de .Massa de Vedação

Quando for constatado algum vazamento de água,
aplique rnassa de vedação. Para este serviço, não há
necessidade de remover o vidro do pára-brisa.

Proceda do seguinte modo:

Aplique massa de vedação (2) nas lateriase no lado
superior, no vazio existente entre o vidro (3) e a
carroçaria (l),junto ao adesivo (4).

.'1
l•.

• Nesta operação, posicione o vidro usando ós ex-
cêntricos (3). .

._---,

4

--1

---'3

COJIi-l-I}(H

.'"
)

• O vidro deve ser instalado na carroçaria no má-
ximo J 5 minutos após a aplicação do adesivo.

• Apósainstalação, remova o excesso de adesivo
com nafta, dentro de 30 minutos.
Após este prazo de Iimpeza, o excesso de adesi vo
somente poderá ser removido mecanicamente.

Substituição

Para a substituição do vidro traseirCi, veja instruções
em "VIDRO P.4..RA-BRlSA-Remoção e instala-
ção".

Abril[1995
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VlDROS FIXOS lO~2-03

-:- Na região onde vai ser colocado o suporte do
espelho, passe uma fina eamaclade uma niistura
dos produtos 90295261 e 1504800, COnfOl"me
instruções cIofabricante.

ESPELHO RETROVISOR
INTERNO

o espelho re~rovisor interno jocaliza-se afixado ao I. _ A posição do suporte do espelho deve s~r tal q.ue
vidro pára-bnsa por melO de um suporte. A::: 70 mm; H-B =: Iínha de centro do para-bnsa

Remoção

F~Remova ou desconecte

1. Espelho, desencaixando-o de seu suporte

Instalação

8 Instale ou conecte

L Espelho (2), removendo antes o protetor (1)

---_ .._--- ... ---------
1

/8
t -l
I ..

A

I

(;(jJ(j.~{!t.';()

: '~;

:'";:.

- CiJ1!J-U.k.Ü---------------.----,,--- .....~.....------ .J

fVl Importante
U ...J

o Caso o suporte do espelho tenha-se soltado do
vidro, proceda da seguinte maneira:

- Limpe o vidro com o produto
901417981759201.

f,->.

Abril,1995
CORSA



10~2-04

e~

Abril,1995

VIDROS FIXOS

FERRAMENTAS ESPECIAIS

Chave auxiliar na remoção dos vidros colados ., K8801115-A

CORSA
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Gabaritos de Aferição 10-3-01.
-. Verificação de Alinhamento da Estr\Jtura e Assoalho com
Régua Especial ......................................•.........................................•........ ,.... 10-3-01

Assunto

1.0..3 •• ASSOALHO

Página
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10-3 liL'\SSOALHO

,~,"';"'/';"" ~,;,- ~"";;'__<_'_:;W_,~ à':'(:~~:;

10-3-01

GABARITOS DE AFERiÇÃO

Verificação d.o alinhamento da estrutura
e ~lssoalhocom régua especial

Use urna régua ajustável com ponteiro, para aferir as
medidas.

A régua devescr construída de metal rijo, de perfil
retangular, com um ponteirofixono ponto "O" (zero)
e um ponteiro corrediço.

Para fazer a verificação proceda do seguinte modo:

• Utilizando um piso perfeitamente nivelado, colo:...
que a estrutura sobre cavaletes iguais (todos com
a mesma altura em ambos os l;idos). Apóie a
estlUtura sobre os cavaletes de modo que não
fiquem cobertos os pontos de medição.

• Com auxílio de uma régua aj l1stável, verifique ~l';

J11cdidas indicadas, tanto no comprimento como
na largura do veículo. (Todas as medidas são
Iuilimétricas.)

• Além das medidas indicadas, Uleça também pon-
tos em diagonais simétricas, os quais deverão dar
a mesma medida. Verifique as cotas (alturas) dos
pomos indicados.

No caso de o monobloco sofrer danos, em conse-
qüência de colisão, é importante que o a%oalho c a
estrutura sejam verificados e, constatado o desali-
nhatnento, efetuada a reparação, com precisão de
cerca de 3 mm (1/8") relativamente à dimensão
original.

Significado dos pontos indicados na figura:

A - Fixação da travessa da suspensão dianteira

B - Furos de referência

C - Fixação do eixo traseiro

r~~.--. ---

o
(l)
t">

o
(l)
rt) cor i<'ll o

~ l[) ~

I
.L

lt)
t">
lt)

Abril, 1995
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10-4 11 PÁRA-CHOQUES

Pára-choque Dianteiro ' , , , 10-4..,01

Pára-choque Traseiro .. ' O" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10-4-0 1

Abril, 1995

Assunto
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10..4. PÁRA-CHOQUES
10.4-01

PÁRA..CHOQUE DIANTEIRO

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Os parafusos de fixação na parte superior e de
fixação ao pára-1ama

2. Pára-choque, deslocando-o para a frente, desen-
caixando suas laterais

!

C()/~.:':(~J

PÁRA-CHOQUE TRASEIRO

Remoção

iB Remova ou desconecte
I

L Luz da licença

C{jIO-J.fXJ1;

2. Parafusos de fixação superiores e inferiores

3_Pára-choque

Instalação

E~Instale ou conecte

1. Pára-choque, encaixando suas laterais

2. Parafusos de fixação superiores e de fixação ao
pára-lama

r----

l_~~__ -----
~

~.

C0104.O{}j
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W.4-02

Instalação

8 Instale ou conecte

L P{u'a-choque, posicionando-o

2. Parafusos superiores e ínferioJ(::s

3. Luz da licença

PÁRA-CHOQUE. TRASEIRO
(SEDAN)

Remoção

B Remova oudescouecte

1. Luz da licença traseira, conforme as instruções
indicadas sob "LUZDA LiCENÇA-Remoção",
seção 8B

2. Parafusos defixação da cobertura do pára-ch()-
que

3. Cobertura do pára-choque do seu alojamcntoà
carroçaria

1 ._.-

PÁRA-CHOQUES

4. Amortecedor de espuma do pára-choque

._-~

I

(O{O ..UJtJ5

5. Porcas de fixaçüo da estrutura metálica do pára-
choque à carroçaria

6. Estrulura metálica. cio pára~choqtlc', da carroçaria

Dezembro, 1995 CORSA



PÁRA.-CHOQUES

7, Suporte lateralda cobertura do pára-choque des-
locando-o para trás c para0 lado

".- ..

~i1'i~~. -~':::"1: ...
~~. >,.

li\
.,::r..,=i J
:;t:b::Y

({}W;Úicil j

Instalação

~ Instale ou conecte

1..Estrutura metálica à carro~aria

2, Porcas de fixação da estrutura metálica à carro-
çarüt

g{] Aperte

• Porcas com: 7-9 N.m (5-7 Jbf.pé)

3, Amortecedor de espuma ao páracchoque

4. Cobertura do pára-choque à carroçaria

5. Parafusos de fixação da cobertura do pára-cho-
que

Aperte

IDJ . .
• Parafusos com: 1,O-1,5N.m(O,7-I,1Ibf.pé)

10-4-03

6. Luz da licença traseira, conforme as instruções
indicadas sob "LUZ DA LICENÇA-Instala-
ção ", seção 8B

7. Suportclateral da cobertura do pára-choque en-
caixando os furos nos pinos fixos e empurrando-
o para frente

Dezembro,1995 CORSA



10-4-04

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m

Porcas de fíxação da estrutura metálica dó pára-choqlieà carroçaria ..,.; ~ 7-9
7Parat\lsos de fixaç'ão çla cobertura do pára-choque ;.~ ; ;, 1,0-1,5

PÁRA-CHOQUES

lbf.pé

5-7
O, 7-,1,1

DezembrQ,1995 COR$A



10-5 .CARROÇARIA-PAR1-'E DIANTEIRA

.:~i.',..

Capuz do Motor. 10-5-01

Haste de Retenção ......................................• ; I.0- 5.-0 I.

Espigão do Capuz .•........•..•................................................ "'" ; t 0-5-0 1

Trava de Segurança 10-5-02

Cabo ; .10-5 03

Pára.-lanla.;; .....•....................................................................•........ , .10-5-03

Assunto
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10-5. CARROÇARlt\-PARTE DJANTEIRA
10-5-01-

CAPUZ DO MOTOR HASTE DE RETENÇÃO

Remoção Substituição

~-~
'~' /
.,~~. i ,

;' '~~--..~., . ~",~\'-~ .'--~" . ~~I ~: ..~. ~. ~ ....~ 'I~"'''~ .. ",~
'--",,~ .'~ --...., ..".. '" \

'~@i~~>,>~.,,~
...:t t:::J /.. '~ i, "~" '" ' . li ~~

•. "< 'j , --" .
@ """.. '. -lI,

~ . , J. '~,i><>\\
. m 10 ( ~(;oJt) ..5.<¥JI1,'6",. _

!. Haste com a sua articulação, desencaixélndo-a de
seu suporte

1. Parafusos de fixação dos braços das dohradiças
ao capuz

2. Capuz

L Capuz

2. Parafusos de fixação dos braços das dobradiças
ao capuz, sem apertá-los

Levant~ o capuz e marque a posiçâodos braços das IR Remova ou desconecte
dobradIça ..')..

f:8J Instale OU conecte

Instalação

B Remova ou desconecte

[~JImportante
Verifique a marcação feita antes da remoção.

gx] Aperte

Parafusos com: 12-15 N.m (9-11 lbf.pé)

~ ~ Instale ou conect(;:

1. H;;Lo;;te com sua articulação no suporte

ESPIGÃO DO CAPUZ

Remoção

Afrouxe a porca de trava do espigão ..

B H,emova ou desconecte

1. Conjunto do espigão, pratos, mola e porca

2. Porca de trava do espigã.o

Abril, 1995 CORSA
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CARROÇ'ARIA-P/1RTE DIANTEiRA.

L Rebite

L Mola

2. Trava de segurança

3. Mola

2. Trava de segurança

3. Rebite

TRAVA DE SE,GURANÇA

f+ +l Inst31e ou conecte
;,..._-.J

R Remova. ou desconect.e

,,11---// .>~ -

.....././17/:/.A"",~"
//

~/./ ,., ""'''''''''''-
" './' '''''''-,
" .\/ /
\, /l.L{W //.
//"+-- / //,' ,'- // L-

i/ .1.',iffPl' ... i ---.v'/ --f
I 0; ///1'

L <-.' !/: .. i)ft-... .
.__ if~-'-,J

~'---"'-"'.'"

li Substituição

I

Instale ou conecte

Aperte ou s()1te o espigão até qúe o capuz, na
posição fechada, fique na altura correta em rela-
çfio aos pAra-lamas; aperte a porca de trava,

3. Mohl e pratos do espigão

L Pratos e mola no espigão

2. Porca de trava 110 espigão

3. Conjunto do espigão, pratos, mola e porca no
capuz

] (}-5-()2

Instalação

Abril,1995
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C4RROÇARIA-PARTEDIA.NTEIRA.

CABO

Substituição
B Remova ou desconede

1. Parafuso (l) e presilha (2) de fixaçilo da capa do
cabo (3)

2. Extremiclade do c;;lbo, da mola do fecho (4)

3. Conjunto do cabo .es~lporte

r--.:l
~ ~ Instale ou conecteL__..

I. Conjunto do cabo c suporte
2. Extremidade do cabana mol.1 do fecho

3; Parafuso c presilha de fixaçáo da capa do cabo

PÁRA-lAMA

Remoção

~.'~ Remova ou desconecte

L Pára-choque dianteiro, veja instruçôes na seção
lO-4"pARA~CFlOQUE DIANTEIRO-Remo-
çc1o!"

10:"5-03

2. Rebites expansíveisde fixação da ItIoldurado
pára-Iama

3. Parafusos de fixação do pára-Iama à colUna

4. Parafusos .de fixação superiores do pára-Iarna

5.Pára~lama

Instalação

B Instale ou conecte

I. Púra-Iamae seus parafusos de fixação superiores

2. Parafusos de fixação à coluna

3. Rebites expansíveis de fixação da moldura

4. Pára-choque, veja instruções em t<PÁRA-CHO-
QUE DIANTEIRO--lllstalação", seçüo 10-4

f'.
Ab.rn 1995
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10-6 li PORl'AS

Porta Dianteira, , , ".' ,' , , 10-6-01

Vidro da Porta Dianteira , ; 10-6-01

Regulador do Vidro ..•.., , c ••••••••• : ••••••••••••• 10-6-03
M'açaneta Externa ' , ,. 10-6-04

Cilindro da Fechadura da Porta ,c .•.....•.....•... 1O-6-05

Fechadura , , : , ",'',' 10-6-05

Espelho Retrovisor Externo com Controle Remoto Manual ...........•........ ,. 10-6-07

Assunto
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10-611 PORTAS
10-6-01

PORTA D!ANTEIRA

Remoção

VIDRO DA PORTA
DIANTEIRA

E~Remova ou desconecte Remoção

l. Moldura (2) do puxador da porta, destacando-o
com auxílio de uma chave de fenda

2. Manivela (3) do regulador do vieira, se for regu.,.
Jador manual

3. Parafusos do pl!xador (l)

4. Painel (4) do espelho retroViS()f externo

1, Anel retentor da conexão múltilJ!a des.... . '." IB Remova ou desconecte
d

. . .' " ,enroscao-
o-o

2. Conexão elétrica múltipla

3~Limitador de abcltura da porta

4. Pil10S das dobradiças

5. Porta

,'"

I
L....__

OI
.J

,~/4'/'f'Y

CO}{udiJl

_ ..._------.

1 2

1
-_/

-===,;d'i
cam.,',./XX!

Instalação

~3Instale ou CQnectc

1. Porta

5. Conexões elétricas de comando elétrico do espe-
lho externo c/ou alto-falante, se houver

6. Puxador da porta

7. Guarnição interna do vidro da porta

2. Pinos das dobradiças

3. Limitador de abertura da porta

4. Conexão elétrica múltipla

5. Anel retcntor da conexão m(íltípla

Abril, 1995 CORSA



10-6-02

8. Pa.inçl de acabamento da porta, removendo a
conexão elétrica, se houver (setas)

9. Parafuso e guia traseira do vidro

PORTA.S~

11. Vidro da porta, gjrando~o um pouco, conforme
indicado

CON..{"i1.J5"

Instalação

tEfl Instale ou conecte

10. Trilho inferior

C(J;tl,,(;,o&r

I. Vidro na porta, encaixando o seu trilho no ele-
vador do vidro

2. Trilho inferior

3. Guia traseira do vidro

4. Guarnição interna do vidro

l1.!l Inspecione

•• A aberturae fechanientodo vidro, a ajustagem da
altura do vidro pode ser feita mudando a posição
do trilho inferior.

S. Painel de acabamento da porta, conectando as
conexões elétricas do vidro elétrico, se houver

6. Guarniç~io interna do vidro da porta

7. Puxador da pOrta

8. Conexões elétricas do controle elétrico do espe-
lho externo ,e/ou alto-falante, se houver

Abril,1995 CORSA
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PORTAS lO-6~()3
=

9. Painel do espelho retrovisor externo

1O. Parafusos do puxador

f l. Manivclado regulador do vidro, se for regulador
manmd

12. Espelho do puxador da porta

REGULADOR DO VIDRO

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento da porta, veja serviços em
«VIDRO Dll PORTA DIANTEIRA~ Remo-
ção"

2. Protetor de acetato

6. Bnlços (3) do trilho (2)

p

2

7. Regulador

I

L Regulador, encaiúndo os braços no trilho do
vidro

Instalação

F~ Instale ou conecte
-Posicione o vidro deixando os braços do meC(l- I

nismo na abertura.

" Trave O vidro para não escorregar.

rn Importante

3. Trilho (4)

4. Conexão elétrica, se for regulador elétrico

5. Rebites de fixação do mecanismo (1), com uma
broca 8,5 mm

IJJ Importante

~Posicione o regulador e coIoque novos rebites.

2 ..'frilho da porta e os parafusos

3. Conex.ão elétrica, se for regulador elétrico

[!J Importante

•• Destrave o vidro.

fl!l Inspecione

" A abertura e fechamento do vidro; a ,~ustagelJl da
altura do vidro pode ser feita mudando a posição
do trilho da porta.

Abril~ 1995 CORSA



CfJUÚ;.rxú

IO~6-()4

4. Protetor de acetato

5. Painel de acabamento da porta, veja serviços em
,cVIDROn4 PORTA DIAN1'ElRA-Illstala-
çlio"

MAÇANETA EXTERNA

Remoção

F-+J Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento da porta, veja serviços em
'(-VIDRO DA PORTA DIAN1'EIRA-R(;nIO-
çiio"

2. Protetor de acetato,parcialmente

Feche completamente o vidro.

3. Parafusos e guia traseira do vidro; para tanto,
desloque um pouco a canaleta do vidro e puxe a
guia para baixo (setas)

I I' \\~~--.-._._,~--- ",-
!1\\~-~~-
I r 19\Ci- --=-~~=-=-~

g.;\ I I \ fQ='---.J /-------.~ I o \\ c-:r~-j/ (-'---! I. ,,@ ~"'-.. \ -. I~".~l--:-~:"-'::::=~--'-_.--...-...."
\1 'r-d~~''\ I {~..~-kc~~'."~~<

\ \,.'Y!.. &...... -~'\ \\ "._~ . J'-.:,_.... r-- ,- .~\~ ..... ..••••......•.•. .._--

~~_. __.. - ::.=====-===== r.:ON;.f.jJJiJ!

PORTAS

4. Porcas e travas

:--.-7....-
(!~~--

[)
~.._.--=--~~//~~~}'.i i II.':\~'\\.:.\\\'::---,~""IfI .----/\ .;.),1' ::-"

'O' . l I ~@\ . ,~\\~i~',~!.
~ ' ~'@ ~)y\\ ;\
. \\l\@t!1I=)(';\1\. ' , •.........•~ ".f\ 11\ I '. ,.,. \ \\ \ .:....> . .. '\ /

\ \
\. '--.~~~-,'jL--\,~[I.---~---I \ '- \ ,\ 11..... .•.

\ \ "-.:~\ \

1
"-.:~.

\
~~i
~ .

._ _ '-." .~......... _ ...~--
5. Tirante

6. Conexão elétrica, se tiver travamento centraldas
portas

7. Maçaneta externa

.----

I
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PORTA,S
10-6-05

Instalação 6. Cilindc(} (1)

Remoção

FECHADURA

L Cilindro na carcaça externa

2. Chapa

3. Mola c esfera

4. Alavanca

5. Anel detrava

6~Maçaneta externa naporta, veja instruções em
((MAÇANETA EXTERNA-Instalação"

COiO.(i,'(.JJ()

2

~" ........•__ ..

, 1

4+5
~6 +-7

a rnstale ou conecte

I

L.

1. Maçaneta externa

2. Tirante

3. Porcas e traVas

4. Conexão elétrica, se tiver travamento central das
portas

5. Gl,.liatraseira do vidro

6. Protetor de acetato

7. Painel de acabamento da porta, veja serviços em
"ViDRO DA PORTA DIANTEIRA-lltstalfl~
ção"

L Maçaneta da porta díanteira, veja set"viços em
HMAÇ'ANETA EXTERN,4-Remoção"

2. Anel de traVa (7)

3. Alavanca (6)

4. Mola (4) e esfera (5)

5. Chapa (3)

CILINDRO DA FECHADURA
DA PORTA

E~ Instale ou conecte

Substituição

E.~Remova ou desconecte

B Remova ou dcsçonecte

1. Painel de acabamento da porta, veja instr:uçôes
em "VIDRO Dll PORTA DIANTEIRA-Remo-
çilo"

2. Protetor de acetato, removendo-o parcialmente

\.
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10",6-06

Fecheco111pletamente o vidro.

3; Parafusos e guia traseira do vidro; para tanto,
desloque um pouco a canaleta do vidro e puxe a
guia para baixo

4, Liame da maçaneta externa

5, Liame da fechadura

6. Liame da maçaneta interna

7. Conexão c!étrica, se equipado com travamento
central das portas

B. Parafusos de fixação da fechádurf\ (setas)

PORTAS

6. Liame da maçaneta externa

7. Guia traseira do vidro

8. Protetor de acetato

9. Painel de acabamento da porta, veja instruçoc,s
cm "VIDRO D/i POR Til DIA.N1'EIRA-ltlSüt,-
[ação"

COUl-.' ..,(jf!

9. Fechadura

Instalação

B Instale ou conecte

1. Fechr\dura, posicionando-a

2, Conexão elétrica, se houver travamento central,
elas portas

3. Parafusos de fixação da fechadura

4, Liamedamaçanem interna

5. Liame da fechadura

Abril, 1995 ~ CORSA
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PORTAS

ESPELH,O RETROVISOR
EXTERNO COM CONTROLE
REMOTO MANUAL

Remoção

1+-+1 Remova e desconecte

1. Manopla

2, Cobertura, internado espelho

3. Parafusos de fixação do espelho

4. Espelho

Inshllação

~ ..~ Instale ou conecte

I, Espelho

2. Parafusos de fixação

3. Cobertura interna elo espelho

4. M~nophl.

10-6-07

___ .n •• _. ., ~ , •• ~ •• _. ~,~ •• y¥~ ••• t_.~ •• "'_.".,. •• -.. _

.1
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CO.W.I.,.OJJ

10.6-15

" de

4. Suporte dos botões de acionamentb

3. Parafusos de fixação do suporte dos botõe.,
acionamento do vi.dro elétrico

11

2. Painel de acabamento inferior

PAINEL DE ACABAMENTO
DA PORTA DIANTEIRA
(SEDAN)

PORTAS

Remoção
r::-:-1 RI"'~ emova ou desconecte

I. Parafusos de fixação do painel de acabamento
inferior

Dezembro, 1995 CORSA



10-6-16 \ PORTAS

5, Conector dos botões do vidro elétrico REGULADOR DO VIDRO
ELÉTRICO DA PORTA
DIANTEIRA (SEDAN)

Remocão
>

I;]. Remova: ou descouectel-:l

1. Regulador do vidroeléttico da porta dianteira,
conforme as instruções indicadas sob "REGU-
LADOR DO VIDRO ELÉTRICO DA PORTA
DIANTElRA-Rernoção",modelo GL 4 portas,
nesta seção

C"lIíM)~J II Instalação

t
i

6. Painel superior deacabai11ento iuterno da porta,
conforme as instruções indicadas sob "PAINEL
DE AC:4BAMENTO INTERNO DA PORTA-
Rem()çã()~', modelo GL, nesta seção

Instalação

6 Instale ou conecte

L Painel superior de acabamento internor da porta,
conforme as instruções i.ndicadas sob" PAINEL
DE ACABAMENTO fNTERNO DA PORTA-
lnstalaçâ.o" .modelo GL, nesta seção

2. Suporte de fixação dos botôes do vidro elétrico

3. Parafusos de fixação do suporte dos botões de
acionamento do vidro elétrico.

4. Conectores dos botões do vidro elétrico

5. Painel de acabamento inferior

6. Parafusos de fixação do painel de acabamento
inferior

B Instale ou conecte

1. Regulador do vidro elétrico da porta dianteira,
conforme as instruções indícadas sob "REGU-
LADOR DO VIDRO ELÉTRfCO DA PORTA.
DL4NTE11?A-Instalação", modelo GL 4 portas;
nesta seção

Dezembro,1995 CORSA



PORTAS

PAINEL DE ACABAMENTO NA
PORTA TRASEIRA (SEDAN)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Moldura da maçaneta interna da porta, deslocan-
do-a para a parte dianteira da porra e puxando-a
para fora

// pl/1
/'

10-6-17

2. Parafusos de fixação do puxador da porta

CONJ.6.IJ16

3. Puxador da porta

4. Plástico de acabamento (delta) puxando-o para
fora

---,

C(l!O.f;,oll

Dezembro,1995 ~ CORSA



10-6-18 PORTAS

5. Parafusüs de fixação. do. painel de acabamento. I 7. Co.necto.r da batão do. vidro elétrico.
interno. da po.rta

~///--:

6. Supo.rte do. botão. do. vidro elétrico.

(Y)J(J,,(i.(jJ(;'

ClJItJ..(J.1S

8. Painel de acabamento. interno da po.rta puxando.-
o.para fo.ra e empurrando.-o. para cima

I
CO","M/J" II L --.. . . ,- c.•. .,-cc"" ",:.:""."" I
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PORTAS

9. Suporte de fixação do painel interno puxando
para fora o pino de expansão

-----------_ ...~..._-_ ...•-----------------

C:OW.(,.(lJZ

10. Filme vedador

Instalação

B Instale ou conecte

1. Filme vcdador sobre o painel da porta

10.6-19

2. Suportes de fíxação do painel interno introdu-
zindo o pino de expansão

3. Painel de acabamento interno da porta encaixan-
do a pestana superior sobre O flange da porta e
batendo com um macete de borracha

4. Conectar do botão do vidro elétrico

5. Suporte do botão do vidro elétrico

6. Parafusos de fixação do painel de acabamento
interno da porta

7. Plástico de acabamento (delta) encaixando as
presilhas nos furos correspondentes

8. Puxador da porta em seu alojamento

9. Parafusos de fixação do puxador da porta

10. Moldura da maçaneta interna da porta encaixan-
do as travas traseiras e empurrando as travas
dianteiras contra a porta

REGULADOR DO VIDRO
ELÉTRICO DA PORTA
TRASEIRA (SEDAN)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento interno da porta traseira,
conforme as instruções indicadas sob "PAINEL
DE ACABAMENTO DA PORTA TRASElRA-
Renwção ", nesta seção

2, Conector elétrico do motor do regulador elétrico

Dezembro, 1995 ..c::::.:::::r CORSA



10-6~20

3. Rebites de fixação do regulador elétrico usando I Instalação
Urna furadeira com broca de 8,5 mm

I'
I

PORTAS

..-;"~

~,*,*"f

4. Regulador do vidro desencaixando-o da canaleta
do vidro e puxando"-o para fora

r

l~_

"-~------.------ ~,,-- - - _ ..-c- -iLfr---01)~----_ ..-'-- -------------'-----=-_....--------------- ~-

I
,:t)i~~:'.':~_1

COf{J.f,.(j,15

[Y] Importante

• Certifique-se de que o chicote do motor não fique
preso ao regulador durante a rebitagem.

3. Conector elétriço do c,hicote ao motor do regu-
lador

4. Painel de acabamento interno da porta, confor-
me as instruções indicadas sob "PAINEL DE
ACABAMENTODA PORTA TRASElRA-Insta-
laçclo"

MAÇANETA INTERNA DA
PORTA TRASEIRA (SEDAN)

Remoção

R Remova ou desconede

I. Maçaneta interna da porta traseira,conforlue as
instruções indicadas sob "MAÇANETA lNTER-
NADA PORIATRASElRA-Remoção", modelo
GL 4 portas, nesta seção

[I] Importante

• Trave o vidro de maneira que não escorregue para
baixo durante a remoção do reguladQf.

Dezembro, 1995
CORSA
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PORTAS

Instalação

~] Instal~ ou conecte

1. M<l.çancta interna da porta traseira, conforme as
instruções indicadas sob "MAÇ:4.NETA INTER-
NA DA PORTA TRASEIRA-Instalaçüo", rnode~
lo GL 4portas, nesta seção

FECHADURA DA PORTA
TRASEIRA (SEDAN)

Remoção

R Remova ou desconecte

1. Fechadura da porta tra<;eira, confonneasinstru-
ções indicadas sob "FECHADURA DAPORTA
TRASElRA-Remoçc7.o", modelo GL 4 portas,
nesta seção

Instalação

~ ~ Insta.le ou conecte

1. Fechadura da porta traseira, conforme as instru-
ções indicadas sob "FECHADURA DA PORTA
l1<ASEIRA-Instalação", modelo Gl 4 portas,
nesta seção

VIDRO DA PORTA TRASEIRA
(SEDAN)

Remocão
>

i+~ Remova ou desconecte

L Vidro da porta traseira, conforme as instruções
indicadas sob "VIDRO DA PORTA TRASEIRA-
Remoção ", modelo GL 4 portas, nesta seção

10-6-21

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Vidro da porta traseira, conforme as instruções
indicadas sob "VIDRO DA PORTA. TRASElRA-
Instalaçc70 I>, modelo Gl 4 portas, nesta seção

Dezembro, 1995 ~ CORSA



10~6-22

ESPECIFICAÇÕES DE TORÇÃO

N.m

Parafuso fixação do trilho do vidro, ,,, 7
Parafuso fixação dafechadura .....................................•......................... ,., ' 6

PORTAS

Ibt',pé

5
4,4

Dezembro, 1995 CORSA
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10-7 • CARROÇARIA-PARTE l,ATERAL

Vidro Fixo (2 Portas) , 10-7-01

Moldura da Abertura da Roda i •••••••••• , •••• , .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10-7-01

Saias Laterais (GSi) ; ,..,. 10-7-02

Painel Interno Lateral Tríisciro (4 Portas) ; i •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10-7-03

Painel de Acabamento da Coluna Traseira (4 Portas) 10-7-04

Vidro Fixo (4 Portas) ; ; 10-7-04

Painel de Acabamento da Coluna Traseira. (SEDAN) 10-7-06

Vidro Fixo Lateral Traseiro (SEDAN) , , 10-7-07

Moldura da Abertura da Roda (SEDAN) i •••• , ••••• ; ••••.••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• 10-7-08

Paine{ Interilo Lateral. Traseiro (WAGON) 10-7-D9

Vidro Fixo Lateral Traseiro (WAGON) ;.......•........................... 10-7-10

~;.'<-T-._._:,',,:... ,.: .•,,}~"'; ~:.,.-;"

PáginaAssunto

Janeiro, 1997 CORSA
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10-7. CARROÇARIA- PARTELI\lERAL

10-7-01

VIDRO FIX.O

Substituição

MOLDURA DA ABERTURA
DA RODA

B Remova ou desconecte

L Painel de acabamento interno

Remoção

Ia Removaou desconecte

co/tJ..7.aa

2. Moldura, desencaixando seu pino de fixação
traseiro da bucha

3
---A-A

2. Moldura externa (2) I l.Po(casespeciais de fixação da m()ldura

3. Vidro (O, cortando o adesivo (3)comumarame,
Consulte "'PÁRA-BRISA-Remoção n, na seçao
1O~2

COItJ.7.001

/,,,.".

\." ~..

a Instale ou conecte

1, Vidro. Consulte "PÁRA-BRISA-Instalaçii()",
na seção 10-2

2. Molduraexterna

3. Painel de acabamento interno

Abríl, 1995

I
I

~/)
(OW.]..f}lH

CORSA



1()-7~-()2 CARR OÇ/iRlJi-PA.R TEIA l'ERAL

Instalação E~ Inslflle ou conecte

~_~ Instale ou conecte

lo Moldura, fixando-a com as porcas e pino trasei.-
ro

SAIAS LATERAIS (GSi)

I. Parte dianteira, encaixando primeiramente Crl1
suas presilhas inferiores e após nas presilhas
su()criorcs

2. Parte traseira, de forma que fique sobreposta a
parte dianteira

Substituição

1. Parte traseira da saia (1), destaçando-a de .stlas
presilhas inferior c superior

2. P:,uteciianteira da saia (2) destacando-a de suas
presilhas

~~
. ,;........,...,<'

•.. - ~-

l, ..;zz.(j
COtfl-i./kiJ

Antes dainstalaçUo, as novas saias laterais deve-
rão ser pintadas na cor do veícttlo.

rn Importante

------,
!

12

\~v:~-
J j/.

~] Remova ou desconecte

I
I

nllO.7,iX.~

Abril,1995 CORSA
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CARROÇARIA...,PARl'E LAl'ERAE

2. Porcas de fixação do vidro fixo (setas)

10:.7-05

Instalação

I
L

3. Vidro fixo

~

CO/(j.7-/J/(J

~.~ Instale ou conecte

1. Vidro fixo na posição de montagem

2. Porcas de fixação do vidro fixo

3. Painel de acabamento da coluna traseira, veja
"PAINEL DE ACABAMENTO DA COLUN.4
TRASEIRA-Instalação", nesta seção

IL-I Inspecione

Os pontos' de colagem do vidro à estrutura. Se
necessário, substitua a guarnição e faça nova
colagem.

COIiJ,J.JJff

f
t

Agosto,1995 CORSA
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10-7-06 C;iRRQ£ARIA-PARTE L4TERAL

3. Parafusos de fixação do painel de acabamento
da coluna traseira

... ft

..••.. ..."t

CO/IJ.7.()fJ

CO[(l-7.{jJJ

~-==--=-~. -- .."\ --------==-...- ...~.
~~\\\ "~'
\\\ ~ ~ I

\~
\ r--~
\ \ ~
~ I ., \ ~

\\1\

~~In

\1

4. Painel deacabainenlo<1a coluna traseira

(/Om1.(J/!,

1. Suporte do.cinto de segurança, conforme as ins-
truções indi.cadas sob" CINTOS DE SEGURAN.
ÇA TRASEIROS-Remoção ", seção 10-11

2, Guarnição da porta traseira somente na área do
painel de acabamento

Remoção

PAINEL DE ACABAMENTO
DA COLUNA TRASEIRA
(SEDAN)

B Remova ou desconecte

Instalação

~~ Instale ou conecte

1. Painel de acabamento da coluna traseira na po-
sição

Dezembro, 1995 ~ CORSA



CARROÇARIA-PARTE lATERAL 10-7-07

2. Parafusos de fixação do painel de acabamento I 4. Vidrofixo de seu alojamento
da coluna traseira

3. Guarnição da porta traseira na área do painel de
acabamento

4. Suporte do cinto de segurança, conforme as ins-
truções indicadas sob "CfNTOS' DE SEGURAN-
ç'A TRASEIROS-Instalaçao", seção 10-11

VIDRO FIXO lATERAL
TRASEIRO (SEDAN)

Remoção

I~ Remova ou desconecte

1. Suporte do CilHO de segurança traseiro, confor-
me as instruções indicadas sob "CINTOS DE
SEGURANÇA TRASEIROS-Remoçlio ", seção
lO-lI

2. Painel de acabamento da coluna traseira, confor-
me as instruções indicadas sob "PA1NEL DE
ftCABAMENTO DA COLUNA TRASEIRA-Re-
moçüo", nesta seção

3. Porcas de fixação do vidro fixo,--_ ..._-

Instalação

B Instale ou conecte

1. Vidro fixo ao seu alojamento

2. Porcas de fixação do vidro fixo

3. Painel de acabamento d,1 coluna traseira, confor-
me a" instruções indicadas sob "PAINEL DE
ACABAMENTO DA COLUNA TRASEIRA-Jns-
ta/açâo", nesta seção

4. Suporte do cinto de segurança traseiro, confor-
me as instruções indicadas sob "CINTOS DE
SEGURANÇA TRASElROS-InstaÜtção", seção
10-1 J

Dezembroj 1995 CORSA



10~T-08

MOLDURA DA ABERTURA
DA RODA (SEDAN)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Porcas de fixação da moldura da abertura da roda

C{)W+l}/í

2. Moldura da abertura da roda desencaixando os
pinos de fíxação das buchas

--------=~'----------------------

CARROÇARIA-PARTE LATERAL.

Instalação

B Instale ou conecte

I. Moldura na posíção de montagem e sobre os
pínos e buchas de fixação

2,Porcas de fixação da moldura

u

Dezembro, 1995
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CARROÇARIA-PARTE LATERAL 10-7-09

PAINEL INTERNO LATERAL
TRASEIRO (WAGON)

Rem.oção

B Remova ou desconecte

3. Parafusos de fixação das coberturas superior e
inferior de acabamento da janela lateral e remo-
va-os

4. Coberturas superior e inferior de acabamento da
janela lateral

1. Suporte do cinto de scgllxança traseiro

2. Guamição da porta traseira, na área próxima do
painel de acabamento

Cl1'<l>1X1

~:;;-çi~
/,::;;~~- .•)~;-r(f""''''''--

/,âYr/ .I/j "

~ /df! "';2

jJ.
,{tTlIí) ./fí!/j/~I/ ;í1 "'.

t/'!.f)I/( lilJ/f . 1/ 'o
/,0f ~~.1 1.1

u";4l ~. fi! i 1"rJ/ /Á? /" /;trJ..'í lW (1
t/I~""~'I./\i",.~,h li

,1,//;. /~~::?"W'Ih''''''! I~\ ''-\~'Z.~. j"-~ ._. ,/..1, /'r" ';', iJI:J!~v \\

~
Jll'''';'à../~

,'" I"q '1'''''' 'lU' r'.ly-'-'9-/0 G'Jh,
II'm'Jh 3 :",' />:' <.\ (~~
i' fi li '1\ .J).'f'''-~ ; i ..../~ 'o %,
i'\IV •.••;;~~'};-i/)- ~~'>'", \'d\,!L>'(..?'::S,v /,,,,,,, _~'f~ ' '!z
A~.~:\l ',"'"VT I __/~ _' ;';'~5'~''"
" ,j,..\' ".- Jk,>:JrP<'~ ,'fi:? pbY/ . '>
'ç{\ lt~r /'/~J3-: d....... ....."'- (~S"'" A/fi
,)S\ ~\".. ~;~r ~. r::'À "'~~~::>'iO~~.
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5, Botões de fixação do painel lateral do comparti-
mento de bagagens

6. Paiilellateral do compartimento de bagagens

7, Conectar do alto-falante se com tal equipado.CWtMOJl

'~ ~

:A
-~""'.--

.....-:::~0~/;::,-;.;~/'/r
/:<;ffj:-f::/'-llr7

1J;f5f!; ,Si!
//)/l;//'lJ..i'";;1'/4,rfi/l' &. fi ;{

,I;/ 1/f,J ....<:~' :~(,1
{lI /#<:~~J:. ,n\:LN.('\ ..--->-',~.,-JH. .......-::".•----\'jyí . !~'.\. ;;.:::::---,~/--::..-:/"\,\li /v ~~\;.~./-,/""('-?,

f' /" rr[' '"~ ? j li"
.;Jff/ ./,C 1 'ii L,V~£' _.~Ji\,

'" ; \ 1 .;::~/~=;:i~ /'/,.-:r.(,
<~\~( ./~;;;';::;.í7\,\,;- ../ ~=/~
I,' \... _,?,<~-::::::'? I' t;::: I
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W-7-] o CARROÇA,RIA-PARTE LATERAL
""'"

Instalação

E3 Instale ou conecte

L Conectorno alto-falante se com tal equipado
2. Painellaterul do compartimento de bagagens
3. Botões de fixação do painel lateral do comparti-

mento de bagagens
4. Coberturas inferior e superior de acabamento da

janela lateral
5, Parafusos de fixação das coberturas superiote

inferior de acabam.ento da janela lateral

VIDRO FIXO LATERAL
TRASEIRO (WAGON)

4. Vidro fixo de seu alojamellto

.-f.,"~çc~._«< .._--- <~;;:,_.~

-~~~':>-,
?""~,r . "-/--::-"'--~<~'l'<;;::~~.""..;t\ í. \~ :::;...- ,'(~~\ FÊ \

\\J.jU f~ l' I

"\,....~, /
'l~'k-".d?~ /1
\\~. "'''',,)J\ )1

/,f' ) /:~.~.O~,4i
) ~,;~./
1/ \',1</.' '\ 'V"'/1/ I i

I, ( / J
-'1/1G í/\\ /
' ...•,:.-..--

l
I

CU'Oo5"{).?$

~

CORSA

1. Vidro fixo em seu alojamento

2. Porcas de fixação de vidro

3. Púnéis dc acabamento laterais traseiros, confor-
me as instruções indicadas sob "PAINÉIS DE
ACABAivtENTO L4..TERAJS TRASElROS-Ins-
talação"

4. Suporte de cinto de segui',llIça traseiro, conforme
as instruç,ões indicadas sob "CL7\fTOS DE SE-
CURA.N~A."lnstalaçii()"

Instalação

8 Instale ou conecte

I
c,\,a't."(.l! f

~

\\ \\,"~.;\.. ~ ~..\\\ \\\~a II~
\ '\~ I//!~----\\l~ ~ /

•.•::/ -------_____ '1\ ./.....Iv.?'\ ~
47 \
' '\

'~

l, Suporte de cinto de segütança traseiro, confonue
as instruçõe..<;indicadas soh "CINTOS DE SE-
GURANÇA-Remoçc7o"

2. Painéis de acabamento laterais traseiros. confor-
me as instruções indicadas sob "PAlíVÉIS DE
ACABAlvlENTO LATERAIS TRASEIROS-Re-
Inação"

3. Porcas de fixação de vidro

Remoção

BRemova oudesconecte

Janeiro, 1997
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10-8 • CARROÇARIA-PARTE TR.-\SElRA

Assunto Página

-<,r'.~

',,- ..~

Tampa elo Compartimento de Bagagem , 10-8-01

Fechadura da Tampa do Compartimento de Bagagcm ; 1O.8-01

Cilindro da Fechadura , 10-8 02

Aerofólío Traseiro (Spoiler)/Suportc (OS i) 10-8-04

Batente da Fechadura da Tampa do Compartimento de Bagagem 10-8--05
Tampa do Compartimento de Bagagem (SEDAN) 10-8-07

Dobradiça da Tampado Compartimento de Bagagem (SEDAN) W~8-.08

Fechadura da Tampa do Compartimento de Bagagem (SEDAN) lOc8-1O
Batente da Tampa do Compartimento de Bagagem (SEDAN) 10.8-11
Cobertura do Painel Inferior Traseiro (SEDAN); 10.8-1.1
Conjunto do Cilindro da Fechadura da Tampa do Compartimento

de Bagagens (SEDAN) ; 10.8-12
Interruptor do Sistema de Travamento Central da Tampa do

Compartimento de Bagagens (SEDAN) 10-8-13

Maçaneta da Tampa do Compartimento de Bagagem (SEDAN) 1O-R-14
Engate da Fechadura da Tampa do Compartimento de

Bagagem (SEDAN) 10.8....014
Painel de Acabamento do Porta.Pacotes Traseiro (SEDAN) ..................•.. IO~8-15

Paineldo Assoalho do Compartimento de Bagagem (WAGON) 10-8-18

Cobertura do Painc1 Inferior Traseiro (W AGON} ......•............................... 10-8-19

Janeiro, 1997 L:8=7
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10...8. CARROÇARIA-PARTE TRASEIRA
lO-S-,()]

TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM

Remoção

3. Tampa do compartimento de bagagem

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Braço telescópico, removendo os anéisdereten~
ção com auxílío de mnchave de fenda

Abra atalllpa e apóie~a.

E_~ Remova ou desconecte

Se a tampa abre efecha corretamente.

3. Pinos das dobradiças

4. Anéis detraya dos pinos das dobradiças
5. Braços telescópicos e anéis de retenção

Remova o apoio da. tampa.

Acabeça do pino da dobradiça deve ficar voltada
para o centro do veículo.

1. Dobradiça, caso tenha sido removida

2. Tampa do compartimento de bagagem, posicio-
nando-a

'.

~VJImportante

Ib~1Inspecione
(.'mij~\l.í)~l

_ ..- ----~- .•.,.'rlr-
I

Abrir, 1995

FECHADURA DA TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM

Remoção

~':;jRemova ou desconecte
~."...~..._l

1, Painel de acabamento

2. Parafusos de fixação dafechadura

CORSA



IO~8-02 CARROCARIA-PARTE TRASEIRA•

3. Parafusos de fixação da maçaneta externa (setas)3. Liame de acionamento (1)

4. Fechadura (setas)

_._ ..~-------_..._._--------- -----

\

n

'c
t='---

i
I

ü)(iJ.,'H)(Ui

..' '. "".~~J

Instalação

~ ~ Instale ou conecte

4. Pino de retenção do cilindro, com um pino e
remova o arrastador

rn Importante

Nesta operação coloque a chave no cilindro.

I. Fechadura

2. Liame de acionamento

3. Parafüsos de fixação

4. Painel de acabamento

CiliNDRO DA FECHADURA

r+~Remov3.ou desconecte

L Painel de aCabml1Cllto

2. Liarnc de acionàmento
CO]O.,'r,f):;5

r->"c.

Abril,. 1995 CORSA
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CARROCARIÂ-P.4RTE TRASEIRA~~~

5. Guarnição do ci!indro, comprimindo":ls lingü6. I 8. Mora c esfera
tas de engate do cilindro (1)

4:';]" Ins,.tale ou conecte
L.:.J

~-*--,(~.,.Ai;!:."J.,~;';~.;;:'_hM_':_'.:tif.'.

lO-8,...OJ

",.

~.""...

-

6. Cilindro com a luva, da carcaça

I
<:(11,,..,,,,,,1

l.Mola e esfera

2. Cilindro naluva

3. Cilindro e luva na carcaça

4. Guarnição

S. Anastador e pino de trava.

12345 6 7

---~"'-=-

/ ..........•••. "~. __ .,

7. Cilindro, da luva

1. Luva
2. Guarnição
3. Cilindro
4. Pino de retenção

6. Maçanctaü seus parafusos

7. Líame de ncionamcnto

8. Painel de acab'lmento

5. Mola
6. Carcaça
7. Arrastador

Abril, 1995 CORSA



10-8-04

AEROFÓLIO TRASEIRO
(SPOllER) I SUPORTE (GSi)

I
I

IL _
Remoção
1"'--". .i!.:!! Remova ou desconecte

1. Parafusos de .fixação ( 1)

2. Porcas de fixação (2)

3. Aerofólio traseiro do suporte, deslocando-o para
cima (3)

4. Porcas de fixação do suporte (4)

5. Esguicho de água (5)

6. Suporte

..CARRO~'f1Rlk-PARTE TRASEIRA

1 ._--
=-1\~-::r.,,Ç":• .e::- ---------~-----~

(,'OIO:nÚJ
.A~ ••••• _ ••••••••••• __ ••••••••••••• ~ •• •••• ~

Abril, 1995 CORSA
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CARROÇARf.c1-PA.RIE TRASB.lRA

Limpe

As superfícies, removendo os resíduos de
adesivo

Instale ou conecte

1. Suporte com novas porcas de fixação

2. Esguicho de água

3. Aerofólio traseiro no suporte

rYlJmportante

Coloque fita adesiva ele dupla face no aerofólio
traseiro.

Antes da instalação, o novo a~rofplio deverá ser
pintado na cor do veículo .

10-8-05

Abril, 1995 CORSA
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CA.RROÇ'ARI.A-PARTE TRASEiRA .10-8-07

1. Conector elétrico do chicote preso à dobradiça
da tampa

Remoção

(UW.,'i.f)I]

~-- ~-l

3..Tampa do compartimento de bagagem com au-
xílio de outra pessoa

2. Parafusos de fixação da tampa às dobradiças

• Marque a posição das dobradiças da tampa para
que posteriormente a tampa seja instalada na
posição original.

m Importante

COUJ."Y.lil}

'DI:
li

11
li

TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

[<:1 Remova ou desconecte

"

~~1Importante
• Remova as cintas de plástico que prendem o
chicote à dobradiça. f

Dezembro, 1995 CORSA
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Instalação

B Instale ou conecte

1. Tampa do compartimento de bagagem à dobra-
diça, obedecendo as marcas feitas antes da remo-
ção

2. Parafusos de fixação da tampa às dobradiças

gx] Aperte

• Parafusos com: 7-10 N.m (5-7Ibf.p6)

3. Conectar elétrico do chicote preso à dobradiça
da tampa usando novas cintas para prender o
chicote

DOBRADiÇA DA TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

Remoção

E-+J Remova ou desconecte

L Tampa docompartimento de bagagem, confor-
me as instruções indicadas sob "TAMPA DO
COMPARI1MENTO DE BAGAGEM'---'Remo-
{-'ao", nesta seção

CARROÇA R1A-PL1RTE TRASEIRA

2. Molas das dobradiças da tampa do comparti-
mento de bagagem

[[] Importante

• Utilízc um alicate adequado e apoie-o no furo
existente.

c()ilJ..'wu

3. Painel de acabamento da colunatraseira, confore.
me as instruções indicadas sob "PAINEL DE
ACABAlvlENTO DA COLUNA TRASEIRA-Re-
moção ", seção 10-7

4. Parafuso de fixação da dobradiça da tampa à
coluna traseira

C(I/i}-,'HJJ..'l

"' ..••...

.$

..,.-- .•.",

...,.."'>J

,.....----""0:.
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CA.RROÇ4RIA~PARTE TRASEIRA.

5. Dobradiça do seu alojamento à coluna traseira

COIO,.'(.,j}i(i

Instalação

~ ~ Instale ou conecte

1. Dobradiça ao seu alojamento à coluna traseira

2. Parafuso de fixaçã.o da dobradiça à coluna tra-
seira

~ Aperte

• Parafuso com: 7-lON.m (5-7Ibf.pé)

3. Painel ele acabamento da coluna traseira confor-
me as instruções indicadas sob "PAINEL DE
ACABAMENTO DA COLUNA TR4SEIRA-Ins-
ralaçlío", seção 10-7

10-8-09.

4. Molas das dobradiças da tampa do comparti-
mento de bagagem

lI] Importante

• Use uma haste de aproximadamente 3,0 mm.
Encaixe o gancho da mola na haste e a extremi-
dade destá no furo do gancho na carroçaria. A
seguir puxe a haste até o gancho encaixar nO furo.

I

COj(J .•~.(jfl

5. Tampa do compartimento de bagagem, confor-
me as instruções indicadas sob "TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE BAGAGElvl-lnstala-
ção ",nesta seção

Dezembro, 1995 L:8=7 CORSA
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10~8-10 CARROÇA.RIA -PARTE TRA Sf}IRA

_ ....._-_ ..._~-~--'"....~----

.._---[

.'.,..:::{/

","1

.."""'\

2. Fechadura de seu alojamento, desconectando o
liame do cilindro da fechadura

1. Fechadura em seu alojamento, encaixando-a no
liame do cilindro da fechadura.

Instalação

8 Instale ou conecte

:--::=:' ..
:~~;;.\~;;.~-~~~_.~

~~-""-"-"""-"'f\...'~
---....- -....;:::. ' . '~~Z::~

~
'~. ~'".. / """,.~ "-..... ---o ~

/ ~ h ,~ .~.~d7-. /-0 '1'~.

.~~,,--.\~~.,. )::Lv., ~.' ;v...,~.' ~
~ k ~ ,,,~':' ~=C2 -~-'" 1-..,... ,,' ~ .. ,"([I ~7rO .~-..*~.~."-~lll"~0,,

:i [ ~ .~~
::::;.-!j). J .~'.' ~~\~ ull
'- ~~-)~ '\'\jfl--~-==""'~~ . ~lJl.. ,.

~
-":=o--.. "". . VI--""- ..~ ..~ '( ,

...- "'-~\--..c.._____ -~, '!.., ~
(;{llO-lí.IJiS, J I

1. Parafusos Tork -bits de fíxaçãd da fechadura

• Abra a tampa do compartimento de bagagem.

FECHADURA DA TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

B Remova ou desconecte

Remoção

[Yl Importante

Dezembro, 1995 CORSA



C:r1.RROÇARIA-PARTE TRASEIRA

[YJ Importante Instalação

]0-8-11

• Qbserve' se o liame está éorretamente encaixado 18 Instale ou conecte
e se funciona livremente.

2. Parafusos de fixação da fechadura

BATENTE DA TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

Remoção

[-rI Importante

;, Abra a tampa do compartímentode.bagagem.

B Remova ou desconecte

1. Parafusos Tork:.bits de fixação .lateral do bat~nte

1. Batente à carroçaria

2, Parafusos de fixação do batente

rIJ Iniportante

• Ajuste o batente de forma que a tampa não seja
excessivamente forçada ao fechar nem fique solta
após fechada.

• Duranteo ajllsteobserve, também, o nivelamento
da tampa com a carroçaria.

COBERTURA DO PAINEL
INFERIOR TRASEIRO
(SEDAN)

Remoção

2. Batente da carroçaria

COlfk'í.{}').i

Remova ou desconecte

L Parafusos de fiXâÇão dacobertura do painel in-
ferior traseiro I,

COlO ..•,'-V12

Dezembro, 1995 CORSA



3. Cobertura do painel inferior traseiro:

COft}.S-OlS

CARROÇARIA -PARTE TRASE1R.4

1. Liame dafechadura do cilindro

2. Liame do interruptoi' do sistema de travamento
central do cilindro

3. Parafusos de fixação do cOnjunto do cilindro da
fechadura

4. Conjunto do cilindro da fechadura de seu aloja-
mento

2. Guarnição do compartimento de bagagem no
tlange

3. Parafusos de fixação da cobertura do painel in-
ferior traseiro

CONJUNTO DO CILINDRO
DA FECHADURA DA TAMPA
DO COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

Remoção

R Remova ou desconecte

coJtj.J.I.on

.---1
l

2. Guarnição de borracha do compartimento de
bagagem, na área do painel inferior, puxando-o
para fora do f1.ange

Instalação

10-8-12...

B Instale ou conecte

Il_._________ COI.o .•,{.f11.f

I
I

1. Cobertura do painel inferior traseiro

Dezembro, 1995 ~ CORSA
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CARROÇ/iRIA-PARTE TRASEIRA

Instalação

t!::3. Instale ou conecte

l. Conjunto do cilindro dafechadura em seu aloja-
mento

2. Parafusos de fixação do conjunto do cilindrada
fechadura

3. Liame do interruptor do sistema de travamento
central ao cilindro

4. Liame da fechadura ao cilindro

ífl Importante

• Verifique se os liames estão corrctámcntccncai-
xados e.o sistema funciona livremente.

INTERRUPTOR DO SISTEMA
DE TRAVAMENTO CENTRAL
DA TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Liame do conjunto do cilindro da Fechadura

Dezembro, 1995
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2. Párafusos de fixação do interruptor

-- / ~ ..~ ----l
~
/~---/ O /\~"

/ ''1 "'., / //'~ I, "'~~
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/ ". J / _~:--.. ~~
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. ~-';:l" ',~" .. ~
I '0 " " '__

,,;,,':-Ja@.)~.) "~00'-.:h~~~ "\
~~(.f#,-'" ~ ,1,'-,
'-~~Â)) ,6' "t,A~~~--~~~7{'r/
'70 cr~1Í\ l l'-"~rr-7'" ~)''\ If Ir /,//"I..... \\ I V

~,\\~~>~\I;,r c,,~"','\,~, \ 'Z
~,\,

3. Interrruptor de seualojurnento

4. Conexão elétrica

lnstnlação

B Instale ou conecte

1, Conexão elétrica ao interruptor

2, lnterruptor em seu alojamento

CORSA



10-8-14

3. Parafusos de fixação do interruptor

~'Çl5:iJ Aperte

,; Parafusos com: 2,5-3,5 N..m (1,8-2,5lbf.pé)

4. Liame do conjunto do cilindro da fechadura

MAÇANETA DA TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

Remoção

rrl Importante
• Abra a tampa do compartimeotQ de bagagem.

B Remova ou desconecte

1. Conjunto do cilindro da fechadur£l, conforme as
instruções indicadas sob '(CONJUNTO DO CI.
LINDRO DA FECHADURA DA TAMPA DO
COMPARTIMENTO DE BAGAG~EM-Remo.
ção", nesta seção

2. Parafusos de fixação das extremidades da maça:-
neta da tampa do compartimento de bagagem

3. Maçaneta da tampado compartimento de baga-
gem de seu alojamento

-ç

Dezembro, 1995

CARROf4RIA -PARTE TRASEIRA

Instalação

8 Instale ou conecte

1. Maçaneta da tampa do compartimento de baga-
gem em seu alojamento

2. Parafusos defixação das extremidades da maça-
neta

h'\l AperteE<\J

• Parafusos com:2,5-3,5 N.m (1,8-2,5 lbf.pé)

3. Conjunto do cilindro dafecbadura, conforme as
instruções indicadas sob "CONJUNTO DO CI.
LINDRODAfECHADURA-Instalação", nesta
seção

ENGATE DA FECHADURA
DA TAMPADO
COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (SEDAN)

Remoção

B Remova ou desconecte

L Cobertura do painel inferior traseiro do compar-
timento de bagagem, conforme as instruções
indicadas sob "COBERTURA, DO PAINEL IN-
FERIOR TRASEIRO DO COMPARTIMENTO
DE BAGAGEM-Remoção ",nesta seção

ÇORSA



CARROÇ-'ARIA-P.1RTE TRASEIRA

2. Parafuso de fixação do engate da fechadura da
tampa do compartimento de bagagem

c.:():Q ••.\'.()2~

3. Engate da fechadura da tampa do compartimento
de bagagem

10-8-15

2. parafuso de fixação de engate da fechadura sem
aplícar o torque final

uEfetue

• ReguJagem do engate da fechadura de forma que
a tampa possa ser fechada sem esforço excessi vôo

Verifique se a tampa não ficou solta na fechadura
e em següida aplique o torque final.

3. Cobertura do painel inferior traseiro do compar-
timentode bagagem, conforme as instruções
indicadas sob "COBERTURA DO PAINELIN-
FERIOR TRASEIRO DO COMPARTiMENTO
DE BAGAGEM-Instalação", nesta seção

PAINEL DE ACABAMENTO
DO PORTA-PACOTES
TRASEIRO (SEDAN)

C01l~8.(J.n

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Painel de acabamento da coluna traseira, confor-
me as instruções indicadas sob "PAiNEL DE
ACABAMENTO DA COLUNA TRASEIRA-Re-
moção", seção 10-7

Instalação

~ ~ Instale ou conecte

1. Engate da fechadura da tampa do compartimento
de bagagem

Dezembro, 1995 J::8:7 CORSA



10-8-16 ("'ARROÇARIA ~PARTE TRASEI~1

C(}1(;'ti,oJ3

---- ..----- ...-----1

~

.=-----__.;-- o

~

4, Presilhas de fixação traseira do painel de acaba-
mento. pressionando-as com um alicate pela par-
te inferior do painel

5. Buchas de fixação do apoio de cabeç~t pressio-
nando aspresilhaslaterais (setas)

---,----_ ..._----

r--

li!

!
ÜJlI1..•••,o:,:..J

"

~~.~

ctr\JF
~

2. Apoio de cabeça, soltando as travas de fixação

~,'

...•....._---,-,

3. Botões de fixação do painel de acabameri.tona
parte dianteira usando uma ferramenta adequaçla

~, ,

L _
V'" '\. \ I

6, Conectares elétricos dos alto-falantes traseiros
quando equipado com ddio

Dezembro! 1995 CORSA
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CARROÇ/íRIA-Pt}RTE TRASE~
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1O~8-17

7. Painel de acabamento do porta-pacotes do seu
alojamento

.< ••••• _ •• - ••• _ •• - ••••••••• _ ••• •• __ ._ •••• ~. __ 'v, • _

Çf.iJo-.e-o.B

Instalacão,

B Instale ou conecte

1. Painel deacabiUllcnto do porta-pacotes em seu
alojamento

2. COllectores elétricos dos alt()"falames traseiros
quandO equipado com rádio

3. Buchas de fixaçào do apoio de cabeça no furo de
montagem

fUl ImportanteLU

• Certifique-se de que as presilhas estejam abertas
e retendo adequadamente as buchas.

4. Novas presílhiL"lde fixaç.ão traseira encaixando-
as até obter retenção total e segura

5. Novos bQtàcs de fixação do painel de acabamen-
to na parte dianteira encaixando-os até obter
retenção total

6. Apoio de cabeça nas buchas de fixação certifi-
cando-se de que estejam corretamente encaixa-
dos e posicionados

7. Painel de acabamento da coluna traseira, confor-
me as instruções indicadas sob «PAINEL DE
.4.CABAi\.rfENTODA COLUNA TRA..SEIRA-Ins-
talaçlío", seção 10-7

\
'"
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PAINEL DO ASSOALHO DO. . .

COMPARTIMENTO DE
BAGAGEM (WAGON)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Tampões do carpete do assoalho do comparti.
mento de bagagens

2. Carpete do assoalho do compartimento de baga-
gelJS

.(:WOO((Jl

C'.4RROfARJA..-PARTE TRA,SEIRA

3. Tamp,L,) das caixas porta-objetos lado esquerdo
e direito

4.Porm-objcIOS

~~~~~~.~~. '~3''''é''''~''''''''.''~----.::,~~".. ~'" ~ç.

~~ ~ ç-'(

. ~"~/'1(
fJ...~~~~~~r/y~~\ "~li h

~~~~, \\~. V ( II \ _.-.Iti ~. " .~
,/f! ):0--~",-:; -:;:;E-'il- "', / " > v' _p<'(\\.H~_Â'--:f..i;!=.,~t.~/.~.I~ .~~ O \ O
l~\L::;;>~~-:~j'f).1-""') ~

~~~~. <::-:::.<'>.'~-.~'.ll'JJ. )'-1If7':Ç-."~~~J?~" ~~2T- ~!f1 /;~ I . tyr~~\..,""" ..:l'N~'L~~-?/.r')}', ,>~":'~~'Ii /
""", "'''''''- -._.~,.-:V. I>"''::'::::::::::<:::::::: .... ..,:'.-r (I / /

~..._-... \ ~...//

\..''''--/
cm.•~':ilJ

Instalação

8 Instaleouconecte

1, Porta-objetos

2. Tampas das c<1ix.asporu~-Qbjetoslado esquerdo
e direito

3. Carpete do assoalho do compartimento de baga.-
gens

4. Tampões <i.ocarpete do assoalho do comparti-
mento de bagagens

Janeiro, 1997 CORSA
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CARROÇARIA-PARTE TRASEIRA

COBERTURA DO PAINEL
INFERIOR TRASEIRO
(WAGON)

Remoç.ão

B Remova ou desconecte

L Carpete do assoalho do compartimento de

bagagens
2. Parafusos da cobertura do painel inferior traseiro

3. Botões da cobertura do painel inferior traseiro

4. Cobertura do painel inferior traseiro

!

"''''-......
Ol'UWt.:

Instalaç50

B Instale ou conecte

1. Cobertura do painel inferior traseiro

2. Botões da cobertura do painel inferior trase-íro

3. Parafusos da cobertura do painel inferior traseiro

4. Carpete do assoalho no compartimento de

bagagens

,o,:,~" __ iu..¥ii.,;,,i'*'~~_~"'_"_'~''<-,"'i

10-8-19
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]0.8-20 CARROÇ.4Rlr1-PARTE TRASEI!!A.

ESPECIFICAÇÔES DE TORÇÃO

N.m
Parafusos de fixação da tampa di} compartimento de bagagem às
dobradiças , 7--10
Parafusos de fixação das dobradiças da tampa do compartimento
de bagagem à carroçaria , ,•............................................. 7-[ O
Parafusos de fixaçao do interruptor de travamento da tampa do
compattimento de bagugem ...............................................................••............... 2,5-3,5
Parafusos de fixação das extremidades da maçaneta da tampa do
compartimento de bagagem ............................................................•................... 2,5 ....;3,5

Ibf.pé

5..7

5-7

1,8--2,5

1,8-2,5

Dezembro, 1995
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Forro do Teto, o., ••••••.•.•••••••••••••••• O" •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• 10-9,,-01
Teto Solar .......•........................ " ,. 1.0-9-02

- Componentes do Teto Solar , 10-9-02

_~ Componentes da Unidade de Acionamento , , 10-9-03

.....Mangueiras de Drenagem de Água-Localização ..........•... , , , 10-9-04

-Vidro do Teto Solar ; , ; , 10-9-05

- UI].idade Acionamento do Teto Solar , ,..: "., .. , , , ;.10-9-07

- Cabos de Controle ;.; , 10-9-08

- Acionador ; ; 10-9-11

Forro do Teto (SEDAN) ............•................... ; c •• ;; •• , .•.•.••••• ; ••.•••• ; •.••.•.• ' ••.. 10-9-13

Forro do Teto (WAGON) ,...•; ,.; 10-9-16

Bagageiro do Teto (WAGON) , , 1O~9:....18

Assunto

Janeiro, 1997

10-911 TETO

Página

CORSA



,.,..~'''''' ~~!~',," ..,'~'!, ..,-, '.. v":""',<,':,':,,'. ~'"'$"~" ..••. '_:'.~,"<- •• .,. ••. ,::>.,'_, .....":<.v:<:.""'._'.'V.l •.".~"""""""'~"",.,.,.."" __ ,~:,'_.-.""=,,,. -'11" __ ".-C'" ••..••••.. "'"'~- - __ ~, .. -~._,",,..- ?~._~,"~ _~m;~ '. "_'--, __ ''""';"""',,''v.-" ~ .• _ •.. ,.~. ,.-~~.",.'_~'''!

lO-9.TEl'O
- 10-9-01

FORRO DO TETO 4. Forro e espaçadores

Substituição . []] Importante

l+-:g Remova ou desconecte

\. Luz do teto

• Remova o forro peja tampa traseira.

• Est:;, operação deve ser feita por duas pessoas.

Cot.!t.!;f.()(H

~~~ I/~~i
~.I ..~I
~. ~.~I

I
, / ../!.~ í

! f
I I

~I

L

--_.~-1---- /~ ..
/ /'

/~~~ I!~l.""
~~~ /l.'~V

~~~/ ~~ I

L / ~j-/""".,
2, Alças cio teto ~ ~ Instale ou conecte

~•••u (S)

L~'
_.¥...---

I
~J

l.Forro espaçadores

2. Botões de fixaçao

3. Alças do teto

4. Luz do reto

3. Botões de fix.ação cio forro do teto

Abríl,1995 CORSA
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TETO-

TETO SOLAR (GSi)

Componentes do Teto Solar

~

~----4
11 !

5

".,\x;

j

L Moldura
2, Escova
3. Tampa
4. Acionack'f
:i,Manivela
6. Dreno de ~gl!a
7. Unidade de aciollamento
8. Moldura dianteiro}

9. Moldura de vidro
lO, Cobertura
J LVcdacior com folga controlada (não é $ubstiinfven

';-

,}

7 6

Abril, 1995 CORSA
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10.9-03

COMPONENTES DA UNIDADE DE ACIONAMENTO

15

14
13

12

~ \

".

1

2

3

4
5

6

6

7

,',

"

11

I
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10.9-04 TETO

1VIANGUEIRAS IlE.J)RENAGElVIDE ÁGUA- LOCAIJZAÇÃO

-'-'-".--"'-'~-'-"""_Y_'-'-~-'-"~"" ~ __ ~_. ~._. • ...__ ~ . •._.•..""."" .•.....••••. ~ __

A-A B-B

/{'."">

'.%/

A
li - Mallgucira de drenagem diantei!";]
13- ivf:mgneira de drenagem traseira

B

Abril,1995
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VIDRO DO TETO SOLAR

Remoção

/1J Importante

• Para executar esta openlç5.o, desloque a cortina
para trás, até o seu batente e abra o teto solar até
a metade de seu curso.

F~]Remova ou desconecte

1. Parafusos de fixaçàoda cobcl'tura( 1)da unidade
de acionamento, deslocando-a para frente

2. i\.1oldura do vidro (1)

Cf;U~.?(Jli8

_ _ _,
I
11 3. Vidro dos guias direito e esquerdo (setas)

i

I'

Lm .....A_A •.• " ••••••••••••••••••••

rVl!~Illlportante
L...~_ ...•

CWÚ")-{;{j';'

COJO.y-r!i.N

~..

• Feche o teto solar para dar continuidade ao
serviço.

Abril, 1995

4. Vidro, através da cobertura do teto

Instalação

lnstal.e ou conecte

I. Vidro em sua posiçã.o

~ CORSA



10-9-06

[YJ Importante

• Observe que, o vidro tem posiçào, O lado aX::Kire-
zado (1) deve ficar voltado para0 lado dianteiro
do veículo e as letras para a traseira (2) .

~
~

~

2. Vidro nos guias com parafusos novos

rV]' Importante~

• Feche o teto solar.

TETO

Ajuste

• Altura do vidro em. relnção à. borda do teto do
veículo de forma que a parte dianteirrt fique I mm
abaixo c a parte traseira 1 mm acima.

C01!;.'N}J(

~ Aperte

Parafusoscorn: 5 N.m (4 IbLpé)

3. Cobertura da llflidadede acionamento

Abril, 1995

i/r lJ~.---_•.....~-,

çuw.Y.!)J},

CORSA



. -~- '-.""~."""",.,",,-. ~""--""":"""""". __ "'~'~'.~:... ••••..•~. ::1"'<.",,:<.''''''1'' w .'."! -,~-'::"'~~ •• '#.'~;';:0.:.'. ". v.,,"',j ••• :-::.r:M!.~~~

TETO JO~9-07
-------------_.,.-~----_.- <

UNIDADE DE
ACIONAMENTO DO TETO
SOLAR

4, Parafusos de fixação daunjd~~de de acionamento

Remoção -- ..-' --.- --~---_._-
-_ .._._-- ~---::..-- - -"'."'" _¥,.. ------

fVl Importante
c.!LJ

5. Unidade deadonamçnto, através ebl;t,~mpa tra-
seira

o Para fucilitar. recomenda-se que duas pessoas
executem esta operação.

-"---. _.-.-. ---~_-....--_.~--,,...'--_ ..~_ .. ~

. ~ -." .--". -~.. _~-;:-:'-.~~-
~. .. ... -. - - :,.. . ~

/ I r'. ~. \. !"f )i I " I

I I " : I ")';""''''41I I '_~__ .._....L __

CDít;.<).{)U

I, Vidro, coofotme descrito em "VIDRO DO
lETOSOLAR-R<mwçiioJ', nesta seção

2. Forro do teto, çonforme descrito na seção "10-9,
IETO- Substituição"

3, Conexões elos tubos de drenagem de água
(A eB)

~ Remova ou desconecte

Abril,1995 CORSA



10-9-08 TETO

Instalação

R Inshlleou conecte

L Unidade de acíonamento, através da tampa tra-
seira, posicionando-anos pinos de centralização

CABOS DE CONTROLE

Substituição

Remova ou dcsconede

.•----_. ---- __ o, - ~ ~ __ "~ .."~.~_""~' , • ~ .• , __ ...,. -:- ~'-,_.

-.~--.--------_._------- _._-~----:- ... ,. ------~._-:-:::----~-.... :""-":'"._-,.-. -..

--.. ~.':""::--''':..---:--~-.-

1. Unidade de controle, conforme descrito em
t'UNIDADE DE A,CIONAMENTO-R.eirw-
ção", nesta seção

2. Defletor de água

...- ...::---I ",~'.~-cA~ Ic~, .. W
'~r .• k__,,-~~. \, __ '~ .. , ..,.

íírnr niNV';,~."
L..-. _.

'li li.-="~";'Ij-J'l' ,
' L i li .

r.ífJL lo I
•••.:.:~~HH~ I

ir li, I I
~:}=:=:::::::::::;::::'____ o

.• Para facilitar, recomenda-se que duas pessoas
executem esta tarefa.

,"c;~~,1,,[-- ,",""",,II _ . __

m Importante
'-~.,J

2. Parafusos de fixação 3. Manivela de acionamento

~ Aperte
4. Coberturas lhlS extremidades dostrUhos

Parafusos com: 5 N,lTi (41bf.pé)

3. Corlexões dos tubos de drenagens de ágmt

4, Forro do teto, confornlcdescrilo naseção "10-9,
1'E1'O- S'll!Jstituiçilo-"

5. Vidro, conforme descrito em "VIDRO DO
TETO SOLAR-Instalação", nesta seção

Abril, 1995 COR$A
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1'ETO-- 10-9-09

5, Guia lateral com o cabo 7. Cabo (2) de guia lateral (1)

111
-----_.,

I
1 I

I

CONMi.Ofl ~- __ ,,,J

4 (g
2

~- 3

[1] Importante

• Deslize o cabo e abaixe o guia lateral.

Instalação

rY] Importante

6. Arruela trava (4) e o pino (3) Substitua os cabos sempre aos pares.

CORSA

ü)NH~()W

1. Cabo com guia na. ranhura do guia lateral

2. Arruela trava e pino

1

c.:OIO.!NJJ8

2
~ 3

~)

Abril,1995

i 4I ~
j
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1---
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.10.9-10 TETO-
" A presilha (3) do guia lateral poderá tcr uma

salíência de 0,2 a O,Smrn na extremidade do
trilho.

3. Unidade de acionamento, conforme descrito em
"UNIDADE DE ACIONA ..MENTO-lnstala.
ção", Ilestaseção.

4. Manivela de acionamento

~J Ajuste
1 2 3

Cabos como descrito abaixo:

" Remova o acionador e deslize o guia do cabo no
trilho para frente até o seu batente.

" Deslize o pino (I) do guia da haste até que fiqüc
rente à ranhura (2) no guia lateral.

0.2., 0,5

--------- COUj,<j.o!.3-------....

d~/1~"I
......_~~:;;.fl.(};\;J

-~--------.

5. Acionador

6. Denetar de água e vidro

~='.
o

COUi.'].iXÚ

321

o

I
I
I

I
I

L=
--- ~I. 0?2 ...n

.. ' ~5~~ ''.~ -
-- .....~-....- - ~~ A ••••• _ ~ ••• _~.;~m,~:}'!;

.~:

, ,

Abríl,1995 CORSA
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'.,
TETO lO~9"-1l

ACIONADOR I
Instalação

Substituicão. -- :> ~~ Instale ou conecte

~-~ Remova ou desconecte 1. Acionador c seus parafusos de fix(lÇão

1. LllZ do teto

2. Conector

3. Manivela e tampa do acionador

~i Ajuste

; Acionador colocando a manivela de forma que Q

I pino fique voltado para a frente do veículo. .

CO/rf.<;.t.!z7

II
(\----_/,/-\

-,Q:+(_~r]')I;.~",! .. ~
'\. '. ) . './ i,.\ /'.~ Y I'\ /" I'--- tt.

r<~l-~í';l jt! _", 'I~ t te -LL '1/ Qj
, .-- -c .- -L ~'.2~1l. @

'-.. 4. Parafusos de fixação (setas) e acionador

o

L•.~ _ _._-------_ ...~----

o

I
Ç{JN ..~-.II.H;11. !

Abril, 1995 .~ CORSA



10-9-12

Gire a manivela no semido borário,üe seu batente.
Em seguida, gire-ano sentido anti-horário três voltas
cornpletas até que ela se recolha.

TETO-

<f Frente

1

1a 2

i:OJO.fNi2N

"'=."

SC,( manivela não girar totalmente como descrito
substitua o acionador.

Detalhes da figura:

1 - Pinhão
1a,- Dentes retos (para manivela)
Ib - Dentes helicoidais (para oscabc)s)
2 - Pino (voltado para frente do veículo).

2. Conector

3. Luz do teto

Abril, 1995 CORSA
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TETO-
FORRO DO TETO (SEDAN)

Remoção

I~ilRemova ou desconecte

1. Painel de acabamento da coluna traseira, confor-
me as instruções indicadas sob "PAINEL DE
ACABA.MENTa DA COLUNA TRASEIRA-Re-
moção", seção 10-7

2. Suporte dos cintos de segurança dianteiro, con-
forme as instruções indicadas sob "CINTOS DE í

SEGURANÇA DIANTEIROS-Remoção ", seção I
10-11 . .. . .'. I

3. Parafusos de fixação elo painel de acabamento.
da coluna central, removendo a guarnição da
abertura das portas dianteiras na área do painel
e afastando este parcialnwnteda coluna

COJr)-,_lJ..,j~9

10"9'-13.•...•

4. Parafusos de fixação do painel de acabamento
da coluna dianteira, soltando em seguida as pre-
silhas de fixação do painel à coluna

5. Parafusos de fixação das alças dianteiras e tra-
seiras do teto

-
//

C()UI.~.../HI

6. Alças dianteiras e traseiras do teto

..'.,

Dezembro. 1995 ~ CORSA
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10-9-14 TETO

7. Luz de cortesia traseira do teto 10. Luz do teto dianteiro

.~'----_.._ ..._---------

.-.," .......• -...•...... _-_._-

COIfMMJJJ
CO/iJ-y.{J-H

-""",~

8. Conector elétrico da luz de cortesia do teto

9. PresiJbas de fixação do teto
1L Conector da luz do teto

12. Parafusos de fíxacao das sombreims. . .

-_ ...._ ...........•_--~-------------------

I
. ~._.O{(ÚJ,f/.l5 IL__

(OIil-y.m}

---
I

~\
C.)

--------
~.~ ~---.-----

/'

~.

--_.-
---~.---

.,
!

13. Sombreiros do seu alojamento no teto

Dezembro,1995 ~ CORSA
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TETO--

_'V~~.~ .._~_. ~ __ < •• _' '''''_'''''''''_'"",.:""""~,."*",,. ,.:«=-..,.: ..-ot:io.=~"'-i~.''''''''~/::~..~.<!« '_",",,..~.", .>,.-'.,..._ . ,~,,','_? •.•..•...
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10-9-15

14. Forro do teto através da porta dianteira, reclinan-
do antes os bancos dianteiros totalmente paJa
trás

9. Alças dianteiras e traseiras

10. Parafusos de fixação das alças dianteiras e tra-
seiras

L
[[] Importante

CO/(}.9.(J)6

11. Painel de acabamento da coluna dianteira, encai-
xando as presilhas de montagem nos furos cor-
respondentes

12. Painel de acabamento da coluna central, apertan-
do osparafusos de fixação e encaixando as guar-
nições da abertura elas porra,;; DP tlangg c'<sobre
o painel de acabamento

13. Suporte dos cintos de segurança dianteiros, Con-
forme as instruções indicadas sob" CINTOS DE
SEGURANÇA DIANTEIROS-1nstalaçâo", se-
ção 10-11

14. Painel de acabamento da coluna traseira, confor-
me as instru~:ôes indicadas sob "PAINEL DE
A CA.BAMENTO DA COLUNA TRASEIRA-In,\'-
falação", seção 10-7

"-

• Manuseie o forro do teto com cuidado para que o
mesmo não seja danificado durante areu1oção ou
instalação.

Instalação

~ Instale ou conecte

1. Forro do teto em sua posição

2. Sombreirasem seu alojamento no teto

3. Parafusos de fixação das sombreiras

4. Luz do teto ao seu conectar elétrico

5. Luz do teto ao seu alojamento

6. Presilhas de fixação do teto

7. Luz de cortesia traseira ao seu conecto r elétrico

8. Luz de cortesia traseira ao seu alojamento

Dezembro, 1995 CORSA



JO.9-16 TETO
,'.'''' ....•...

-,'

FORRO DO TETO (WAGON)

Remoção

4. Presilhas de fixação do teto

5. Cabides

cwC.WJ;'

6. Parafusos de fixação das alças do teto

7. Alças do teto

(:It'I}~(J}~

//;
(

''1

(
/

.~-:-:I-,-~"..::::{-- ~,

I~":::::--, ~....•...., -.....;". .••...•.••.
I -.....•.~...••, ••••.••••••

~ '~,/,---- ~~~,(t:-t----- ~
41-
,~

~

,-'",...",,"'

~. ------~~ --- ------------- ----------
--- --::::=::.::~- --

-::.- le-JI\ _

C\.n~~J4

1. Painéis de acabamento lateral traseiro, confor-
lTle as instruções indicadas $0b "PAINÉIS DE
ACABAMENTO LATERAIS TRASEIROS-Re-
nwçlio"

2. Luzes do teto

3. Conectores elétricos da luz do teto

B Remova ou desconecte

8. Suporte de cinto de seg urança trasei ro, conforme
as instruções indicadas sob "CiNTOS DE SE..
GURANÇA-Remoção"

Janeiro, 1997 J:8:7
CORSA
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10~9-17

9. Parafusos de fixação do painel lateral afastando-
O parcialmente

~!fI
'///~!!
'11

if /! I~I/II
if,/~IO/L

:/~I
C;~'(;.li{Ht1

t4, Forrado teto, cuidadosamente, através da tampa
do compartimento de bagagem. Para facilitar a
remoção, incline totalmente os bancos diànteiros
para trás

~-------
~. c-c~c

~~
~~"''71r """C""~:::__ ~>£/~

~"'--f{{/"'"

10. Pcíra-sóis

11. Parafusos de fixação dos painéis de aCábamen lo
das colunas dianteiras

12. Painéis de aeabmileilto das colunas dianteiras

1.1-I'(\%Ú' !

13. Presilha central do teto

CIl.t('~{)3<i

Instalação

B' Instale ou conecte

1. Forro do teto, cui.dadosamente, através ela tampa
do compartimento de bagagem

2. Forro do teto à presilha central do teLO

3. Painéis de acabamento nas colunas dianteiras

4. Parafusos de fixação dos painéis de acabamento
das colunas dianteiras

5. Páru-sóÍs

6. Parafusos de flxa.ção do painel lateral

7. Suporte decinlu de segurança traseiro, conforme
as instruções indicadas sob "CINTOS DE SEGU-
RANÇA- Instalação"

8. Alças do teto

9; Parafusos defixa.ção das alças do tqto

10. Cabides

Janeiro, 1997 CORSA



70-9-18

11. Presilhas de fixaçãü do teto

12. Concctores elétricosdahlz do teto

13. Ll(ZeS do reto

14. Painéis de acabamento lateral traseíro,confor-
me as instruções indicadas sob "PAINÉIS DE
ACABAMENTO L4TERAIS TRA.SEIROS-Ins-
talação"

BAGAGEIRO DO TETO
(WAGON)

Remoção

B Remova ou desconecte

1. Forro do teto, conforme as instruções indicadas
sob "FORRODO TETO~RemoçcloJ'

2. Porcas de fixação do bagageiro

3. Bagageiro

4. Guarnições do bagageiro

~~_~_o_~ :: ~_...~
d'Y ~. •....•:;:::::;;...<....---.....11:ó?"'. . ..,,""" ._ • !c;;,._

..-:;;-' .,K~._-.P'''''' "-

C?0</9'" /1/. o .' ~--::~c- •.",0_--"""'''
~
?'. u(1~r'. . /'. .

<:V.",;.""''',.~''''''''.'.r~"'../ .
"p-'/ ~""'''''''-'''''''-~r:..-

/; ;;/; •. ,
~;.

I
cv.:{}JCt)4 !

TETO

Instalalação

B Instale ou conecte

1. Gmu'nições do bagageiro

2. Bagageiro em seu alojamento

3. POfcas do bagageiro e apene-as

4. Forro do teto,confonnc as instruções indicadas
sob "FORRO DO TETO-Instalaçüo"

Janeiro, 1997 CORSA
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'-- 10..10. BANCOS
lO-lO-Oi

BANCO DIANTEIRO

Uemoção

~_!IUcmova ou desconect.e

1. Parafusos e moldura da guia do trilho (setas)

Desloque o banco para tnís.

3_ Banco com seus trilhos, empurrando o conjunto
um pouco para a frente, desencaixando a parte
dianteira dos trilhos, dos suportes (1) existentes
no assoalho

"'.",'.Y

-_._--_.

j=::::.--=:;=....=_.:==--
I .
!

(OWy!f),.fX.'1._-- ._--- _._-. __ .__ .

C(}liJ~f(UJ(!3

Desloque o banco para frente. Instalação

3. Moldura da guia do trilho cseus parafusos

]. Banco no veículo, posícionando-o de mfmeíra
que a dianteira dos trilhos encaixe 110S seus
suportes do assoalho

2. Parafusos de fixação dos trilhos ao assoalho

2. Parafusos de fixação dos trilhos do banco (setas) IB Instale ouconecíe

\

o •••• _,,,., ,

1 ji
i 1\"". ti: I\. >--..-____ I j

. \, '\ ..('-~=:::::.--:::::::=::-_-=::::::=.::::-- ..,.... ~ __~(if~~-,,-=--,~~"~I

"

,?:"I!",\,/ f,' :,= I I \ I, \\~! . ~\. !I~.I'; Aperte
)' Iff\f d'l : I I \ \\: ..~ \ : Eó.
!j "ft:. 'AJ..' :' , I \ ~ , i
I1 f ~. -\ J; i \, \ \ \11- Parafusos com: 20 N.m (15 Ibf.pé)Il-:-i 11 !,\,\ \'~,"~~ I ,\ \ I \I~ I I : \J \
i' I I, I ' i
! I ; II '
: I I ;, 1I i \ 11I ! (\}/iI.!I}.,;(i}
~~ ~_ .~ ~_l _~ ~._-.. ..__ ~ .

Abril, 1995 ~ COO~
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10-10-02 BANCOS

BANCO TRASEIRO 3. Assento puxando-o um pouco para frente

ASSENTO

El Remova ou desconecte

L Coberturas (1) do assento traseiro

ENCOSTO INTEIRIÇO

~ ~ Remova ou desconecte

Gire o encosto para a frente.

---I
1

r;::-...:;:=::=--=::::::::====:::
~==--~==-==-=-~

_ ..,.,...,...". .•..•..••.-_.

I. - I
~------------- !... LII --------.-_ ('O"'.Ii""ol

/ , ---~--_..._-==.::=-----,----_.

I, Grampos (1) das laterais

(,(JiIj.{{;"UA.

'-----..J

• • .w ••••••••

1

I
I

2. Guias do assento, com auxílio de uma chave. de
fenda (setas)

CORSAAbril, 1995
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BANCOS 10~1a---03

3. Encosto do banco, caril as guias

ENCOSTO DIVIDIDO

5. Parafuso de fixaçào do encosto à caixa da roda
(seta)

J. Encosto no vciCul0, pQsicionando-o

2.PanrfusoclefixaçãQ do encosto àcaixadaroda

E~ Remova ou desconecte

1. Placas (I) do encosto

2. Botões (3) do carpete (2)

11- --~-n
i j iJ' ' II-~!ri~~

~
r.'.~~7 o \\.\ ~.I/. \ . ~i~
. /1 '. '.' -l'.\\6j

\ \7\.'Vi ,.J", I \ \\
j Q _ o <> !~\Ó 1 \ i

~ ~-.)"J I
L_._....__ ._._~.....~..._. ..,::~("q(iJ

3, Carpete, afast~mdo-odo encosto, na região da
fixa~~ãodo enCosto às dobradiças

4, Parafusos de fixação das dobradiçÚs ao encosto
na pmte central (setas)

'\

-_.._--'
6. EtlCOStO

a Instale oueonecte

gx] Aperte

Parafuso com: 30 N.rn (22 lbf.pé)

/

I
i

C.olt;~lfj.ffNJ j

3. Parafusos de fixação da dobradiça ao encosto

4. Carpete, fixando-o com botões

5. Placas de encosto

&11 Aperte

ParafLlsos com: 20 N.m (15 lhf.pé)
~

I"
I
1

~\V\ T-I
/// '.\IL~.. ~.-- )i\ JL(J ///III! ~- ~ k'/J

\1:~.1-r.Wft11lf I .~l~'~~\'.../I."~v J li::;' i .- "~!n" <'-:-\ /..I( . í' _,o ,~--",' \
, CU. "lo,' \, ~\~) \ \

...

f í~--:t..\>jSJ1í/;J .' .b.-i?' ..=7-. ..) . "" .~~. &~:.'M\~/Í {{f@fl ':::~~9fur\\
lilII \ ~_ //- .. ,0"_..._ .. /y-J~~_

~/ ~~ •.. ","
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10-10--04

ENCOSTO. INTEIRIÇO

~] Instale ou çonecte

1. Encosto com a..~ guias no veículo

2. Grampos de fixação, nas laterais

ASSENTO

BANCOS

B Instale ou conecte

I. Assento, posicíonando-o

2. Chapas de retenção e seus parafusos

3. Coberturas das chapas e retenção

Abrir, 1995 ~ CORSA
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10...11 11 CINrrOS DE SEGURANÇA

Cinto de SegurançaDianteíro , ;.......•................................... 10-11--.01

Cinto de Segurança Traseiro , " ; 10-11--02

(~in[ode Segurança Traseiro (GL e GSi) ...............•................................. 10- J 1-03
Cinto de Segurança. (Píckup) ..•......•......... .,...............................•............... 10-11-03

Assunto
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10-1111 CINTOS DE SEGURANÇr'\
LO-ll-OI

:w "

3. Parafuso ele fixação do cinto

3. Parafuso do cinto

4. Parafuso e enroladorautomútico do cinto (2)

5. Parafuso e fixador inferior do cinto (1)

I

lil
,L

11gJ.J Aperte
!
11. Parafuso com: 35 N.m (261bf.pé)

. I, Instalação
_______ ~"-'''~'I,fHJ lnst.te ou conecte

L Rctentor inferior do cinto e seu parafuso

2. Enrolador automático dociato e seu parafuso
2. Cobertura (1) d£l fixaçüo do cinto

!. Painel de acabamento lateral

CINTO DE SEGURA.NCA
::>

DIANTEIRO

,
,=,=---~-

Remoção

l!il RemovaOll desconede

\ ...~

Abri(1995 CORSA
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10-11-02

lYl Importante._._J

Ao instalar a fixação do cinto, coloque O espaça-
dor (I) de maneira que o seu colarrnais longo
fique voltado para o regulador de altura.

--2"

._-------_._ .._---,
~ Aperte

Parafuso com: 35 N.m (26 IbLpé).

4. Cobertura da fixação do cinto

S. Painel de acabamento lateral

CINTO DE SEGURANÇA
TRASEIRO

Remoção

!++ Remova ou desconecte

I. Assento do banco traseiro. Veja instruçôes em
"BANCO TRASEIRO-Remoçlio",na seção
10-.10

2. Parafuso de fixação do cinto

CINTOS l>E SEGURANÇA.

3..Cinto

.._~

COW"lf.(1?)51."----- J

Instalação

.• ~ Xnstale ou conecte
'-.¥_-J

1. Cinto de segurança e seu parafuso de fixação

~ Aperte

Parafuso com: 35 N.rn (26 lbf.pé)

2. Assento do banco traseiro. Veja instruções em
ulJANCO TRASEIRO-Installlçilo", na seção
I 0-[ O

Abril,1995 CORSA



CINTOS DE 8EGURANf.A

CINTO DE SEGURANÇA
TRASEIRO (GL e GSi)

Remoção

F+i Remova ou desconecte

1. Assento do banco traseiro

2. Cinto e fecho, do assoalho

3. Cobertura do direcionador do cinto

4. Direcionador do cinto

5. Painel de acabamento

6. Pamfuso de fixação do mecanismo de recolhi-
mento

7. Ajustadorde altura, se necesstírio

C(}:n.tl.J;a,

Instalação

r;~Instale ou conecte

I. Ajustador de altura, caso tenha sido removido

2. Mecanismo de recolhimento e seu parafuso de
fixação

10-11-03

gx] Aperte

Parafuso com; 35 N.m (26 lbf.pé)

3. Painel de acabamento

4. Direcionador do cinto c seu parafuso

~ Aperte

Parafuso com: 35 N.m (261bf.pé)

5. Cobertura do direciol1ador

6. Cinto e fecho ao assoalho com seu parafuso

gx] Aperte
Parafuso com: 35 N.m (261bLpé)

7. Assen to do banco traseiro

CINTO DE SEGURANÇA
(PICKUP)

Remoção

~ilRemova ou desconecte

I. Tampa de acabamento

Abril,1995 r::=r CORSA



3. Painel de acabamento superior da coluna traseira

-I
!

lO~11-04-
2. Parafuso de í'ixação superior

-_._.- ----

1_".

CINTOS DE SEGURANÇA

6 Parafuso de fixação e mecanismo de recolhi-
mento

\
if

.t

\.

li

l/I
/

...".....- ...._~! I Instalação

j""~I F~ [nstaleou conecte "

~ !/ 11 L Meeal1l,mo de rccolh lmento

~/! I gx] Aperte • . ,/~Ij I. Parafuso com: 35 N.m (26Ibf.pe)

/ ~ 11" P f I j" -' f' , Ih/ ~ I .. .!.. ara uso (e Jxaçao m onor, no assoa. o

......" _ _._.__ _..________~\,.i)~'):~~:,:J I&!J Aperte

<'_'h'",

-"",--.,.,,~

4. Painel de acabamento inferior da coluna, descn- I' Parafuso com: 35 N.m (26 Ibr.pé)
caixando-o

5. Parafuso de fixaçào inferior junto ao assoalho I 3, Painel de acabamento superior
4. Parafuso de fixação superior

Abril, 1995 ~ CORSA
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CThTI OS DLSEGbRIINA 11-11--OS

Aperte

Pratuso corn 35 N ‘n C6 bt pØ

I

5 Paniel ile tcaharnento nfcuo’ da coluna eacH
xando a

6 t 4trllp t IS tcibrnncnto

I4

4
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