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Nesta edição, mostraremos a manutenção, os ajustes e as características do siste-
ma manual do up!. Com uma performance de alta resistência e baixo peso, sua car-
caça é construída em liga de alumínio e magnésio, além de ter árvores ocas; tudo 
isso para contribuir na redução de peso do conjunto da transmissão e aumento do 
desempenho. 
Na versão turboalimentada do up!, as relações de marcha são mais longas que na 
versão aspirada, afinal de contas o up! TSI possui um torque muito alto, não exigin-
do uma redução de transmissão muito grande.
Enfim, venha conhecer esse sistema que requer pouca manutenção e possui muita 
tecnologia embarcada. 

PEça cERta
Os pneus Originais Volkswagen 
trazem segurança, dirigibilidade e 
redução de custo por quilometro 
rodado. 

tRansMissão Manual tRansVERsal



2 | notÍcias da oFicina | noVEMBRo 2017

JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Marcelo Gabriel

MTB: 36065/SP

CONSELHO EDITORIAL: 
Aguinaldo Rodrigues

André Aiello

Cleber Lorenzi

Daniel Morroni

Luis César Akira

Luiz Fernando Tiosso

Luiz Toller

Marcela Wieck

Marco Aurélio Fróes

Rodrigo Bueno

Rodrigo Facini

Ronaldo Dias

Wagner Carrieri

EDITORAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO: 
Germinal Editora e Marketing Ltda. 

IMPRESSÃO: 

Oceano Indústria Gráfica e Editora

Tiragem:  50 mil exemplares

Edição XXXiX • nº 286 • noVEMBRo dE 2017 • MEnsal • distRiBuição GRatuita

Nesta edição, mostraremos a manutenção, os ajustes e as características do siste-
ma manual do up!. Com uma performance de alta resistência e baixo peso, sua car-
caça é construída em liga de alumínio e magnésio, além de ter árvores ocas; tudo 
isso para contribuir na redução de peso do conjunto da transmissão e aumento do 
desempenho. 
Na versão turboalimentada do up!, as relações de marcha são mais longas que na 
versão aspirada, afinal de contas o up! TSI possui um torque muito alto, não exigin-
do uma redução de transmissão muito grande.
Enfim, venha conhecer esse sistema que requer pouca manutenção e possui muita 
tecnologia embarcada. 

PEça cERta
Os pneus Originais Volkswagen 
trazem segurança, dirigibilidade e 
redução de custo por quilometro 
rodado. 

tRansMissão Manual tRansVERsal

NO_Nov17_v2.indd   1 26/10/2017   10:13:41

A revista Notícias da Oficina quer saber mais sobre 
você. Mantenha sempre atualizada a sua assinatura 
através do site reparadorvw.com.br ou entre em con-
tato pela Central de Relacionamento Notícias da Ofi-
cina:  (11) 3071-4633.

Caro leitor, queremos compartilhar com você um número incrível: cento e cinquenta 
milhões é a quantidade de carros produzidos pela Volkswagen desde a sua fundação, há 80 
anos!

O carro de número 150.000.000 foi um Golf GTE azul, produzido na fábrica Volkswagen 
de Wolfsburg, na Alemanha.

Hoje a Volkswagen possui 50 fábricas em 14 diferentes países e seus veículos rodam 
praticamente em todo o planeta, chegando a mais de 60 modelos.

Esse Golf, como o carro de número 150.000.000, foi comemorado na linha de monta-
gem. O Dr. Herbert Diess, CEO da marca Volkswagen, disse à equipe presente: “150 milhões 
de veículos – esse é um número realmente incrível. Isso quer dizer que, por 150 milhões 
de vezes, a Volkswagen transportou seus clientes por milhares de quilômetros, seja no seu 
trajeto até o trabalho, seja aproveitando seu tempo de lazer, saindo de férias ou viajando a 
negócios. Esse marco prova que nossos colegas têm feito um trabalho esplêndido há gera-
ções. Aqui na Volkswagen nós construímos carros da melhor qualidade. E continuaremos a 
fazer isso no futuro. Nossa equipe tem todos os motivos do mundo para se orgulhar disso”.

Essa percepção do CEO da Volkswagen nos ajuda a entender o posicionamento da mon-
tadora, que nos dá a certeza de um futuro promissor, porém com muita dedicação e traba-
lho.

A Volkswagen está lançando mais de 10 novos modelos no mundo inteiro, apenas em 
2017. No total, serão 19 novos SUVs até 2020. Depois disso, a família I.D., com a nova ar-
quitetura elétrica (MEB), marcará a ofensiva elétrica da marca a partir de 2020. A previsão é 
que um milhão de modelos elétricos da Volkswagen estejam circulando até 2025.

Perspectivas inteiramente novas são trazidas a partir da digitalização tecnológica, do 
aumento da conectividade e da tecnologia de sensores. “No cenário atual, é imprescindível 
que a Volkswagen continue se desenvolvendo de forma bem-sucedida. Porque nós temos 
uma equipe forte, fazemos bem o nosso trabalho e temos um bom plano para o futuro. Nós 
devemos trabalhar consistentemente em nosso desempenho para continuarmos vitoriosos. 
O sucesso do passado não é uma garantia para o futuro”, comentou no final de seu discurso 
o Dr. Diess.

É uma alegria poder dividir com você, que convive em sua oficina com nossos veículos, 
notícias tão boas e a certeza de uma sólida parceria!

Boa leitura!
Equipe Notícias da Oficina Volkswagen 

Os incríveis 150 milhões 
de veículOs!

EditoRial

Sabia que a Volkswagen possui um Catálogo de Peças online à sua disposição?
Para acesso gratuito*, entre em contato:

      partslink24@oic.com.br          (11) 4331 4770 *Acesso gratuito por tempo limitado.
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tRansMissão do uP!

Desde o lançamento do up!, a versão ma-
nual sempre existiu. Tanto na versão aspirada, 
MPI, ou na turboalimentada, TSI, a transmissão 
manual aplicada ao up! é a 0DF, com a diferen-
ça de que a versão turbo recebe um parafuso a 
mais de fixação da transmissão ao motor, por-
tanto as carcaças são diferentes. 

Essa transmissão tem a sigla MQ200. A 
letra M indica que é uma transmissão do tipo 
manual, o Q indica a montagem da transmis-
são na transversal e 200 é o torque máximo de 
entrada suportado por ela.

Além disso, possui cinco marchas à frente 
e uma marcha a ré. O acionamento da em-
breagem é do tipo hidráulico e compartilha o 
fluido do sistema de freio. Para tornar o con-
junto mais compacto, os conjuntos de engate 
estão distribuídos entre as árvores primárias e 
secundárias, ou seja, o conjunto de engate de 
primeira e segunda marchas está localizado na 
árvore secundária; já o conjunto de engate de 
terceira e quarta e o conjunto da quinta estão 
na árvore primária. Assim, consegue-se um 
menor comprimento das árvores quando com-
parado a um conjunto em que se concentram 
todos os conjuntos de engate em apenas uma 
das árvores.

Para remover a transmissão do up!, primei-
ramente é necessário remover a bateria e o su-
porte da bateria, assim como o filtro de ar do 
motor. Na sequência, remova o motor de par-
tida, os cabos de engate e o atuador de acio-
namento da embreagem. Depois devem ser 
removidos os parafusos de fixação da trans-
missão ao motor da parte superior. Em segui-
da, deve-se apoiar o motor.

Após apoiar o motor, remova as porcas de 
fixação das árvores homocinéticas ao cubo 
de roda e então drene o óleo da transmissão. 
Também é necessário remover as bieletas da 
barra estabilizadora e o defletor de calor que 
previne o aquecimento das homocinéticas pelo 
sistema de escapamento. Então, basta desco-
nectar o interruptor de marcha a ré, soltar o 
coxim superior e o inferior e depois tirar os pa-
rafusos de fixação da transmissão, com a ajuda 
de um segundo mecânico ou de um carrinho de 

apoio, remova a transmissão.
Para instalar a transmissão, basta realizar o 

procedimento inverso, não se esquecendo de 
substituir a porca da homocinética e os parafu-
sos de fixação dos coxins, pois estes recebem 
torque angular.

O torque de aperto da porca da homoci-
nética é de 50 Nm + 90°; já o da fixação das 
bieletas da barra estabilizadora é de 40 Nm. A 
seguir será mostrado o torque dos parafusos 
de fixação da transmissão ao motor.

O torque aplicado nos parafusos do coxim in-
ferior deve ser de 50 Nm + 90° e eles devem ser 
substituídos. Já os parafusos que fixam o coxim 
da transmissão à carroceria do veículo devem 
receber 20 Nm + 90° e também devem ser subs-
tituídos, assim como os parafusos que fixam o 
suporte do coxim à transmissão, que devem 
receber um torque de 40 Nm + 90°. O parafuso 
central do coxim deve ser torqueado com 60 Nm 
+ 180° e substituído a cada remoção.

Após a remoção da transmissão é possível 
ter acesso à embreagem. As embreagens dos 
modelos turbo e aspirado são diferentes. Po-
rém, a montagem das embreagens em ambos 
os modelos deve seguir os mesmos procedi-
mentos: soltar o platô da embreagem em cruz 
aos poucos, para que nenhum parafuso seja 
danificado e nem o volante do motor.  Durante 
a montagem de um novo conjunto de platô e 
disco de embreagem, é importante centralizar 
o disco da embreagem antes da montagem do 
platô, somente dessa forma será possível en-
caixar a transmissão. Após a centralização do 
disco de embreagem, deve-se instalar o platô, 
apertando os parafusos gradualmente e em 
cruz para não sobrecarregar as molas do pla-
tô de forma desigual, danificando o conjunto 
novo. O torque de aperto do platô da embrea-
gem é de 20 Nm.

Após a instalação da transmissão há a ne-
cessidade de completar o nível de óleo lubrifi-
cante do sistema.

Para realizar o abastecimento do óleo da 
transmissão do up!, o bujão de verificação de 
nível está localizado na carcaça da transmis-
são, próximo ao diferencial. Através do furo 
desse bujão, deve-se realizar o abastecimento 
do óleo até que o nível no seu interior atinja 
a borda inferior do furo e comece a escorrer. 
Após abastecer corretamente, o bujão deve 
ser apertado com um torque de 32 Nm. Após 
o abastecimento da transmissão, não se pode 
esquecer de sangrar o sistema de embreagem 
hidráulica.

Um dos últimos procedimentos, antes de 
montar o filtro de ar, o suporte da bateria e a 
própria bateria, é o ajuste dos cabos da alavan-

REPaRação Passo a Passo caPÍtulo 1

Para apoiar o motor do up! é utilizada uma 
ferramenta que se apoia em 3 pontos para sustentar 
o motor. A ferramenta apoia-se na parte superior dos 
dois conjuntos da suspensão dianteira e na base da 

fechadura do capô. Esses três pontos são os pontos de 
sustentação, que não danificam nenhum componente 
do veículo e proporcionam segurança ao técnico que 

realiza os trabalhos no veículo

Os parafusos identificados na figura com o número 
1 recebem um torque de 80 Nm e os parafusos 

identificados com o número 2 recebem apenas 40 Nm. 
A letra “A” identifica as guias
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ca de seleção e engate de marchas. As imagens 
a seguir mostram como realizar o ajuste dos 
cabos da alavanca.

Além da manutenção de embreagem e pe-
riféricos da transmissão, que pode ser realiza-
da com o procedimento anterior, existe tam-
bém a desmontagem da transmissão, que é um 
importante procedimento para verificação dos 
componentes internos e até mesmo a substi-
tuição de componentes. Essa desmontagem 
será apresentada a seguir.

Iniciando com a transmissão removida do 
veículo, o primeiro componente a ser desmon-
tado é o garfo de acionamento da embreagem, 
que é removido em conjunto com o rolamento 
e o guia do rolamento.

Na sequência, a transmissão deve ser po-
sicionada em um cavalete auxiliar para a sua 
desmontagem. A fixação da transmissão no 

cavalete deve ser feita pela carcaça da trans-
missão; ela não deve ser fixada pela carcaça da 
embreagem, também chamada de caixa seca, 
pois todo o conjunto de engrenagens ficará na 
carcaça da transmissão. Assim, a desmonta-
gem continua pela remoção da tampa da quin-
ta marcha. Essa tampa é produzida em chapa 
de aço e possui uma junta de borracha para 
vedação. A tampa também deve ser verificada 
para checar se não existem danos, por exemplo 
amassados e até mesmo furos, que podem ge-
rar vazamento de óleo lubrificante. A junta de 
borracha deve ser substituída quando danifica-
da e nunca deve ser colada com qualquer tipo 

de cola vedante.
Para continuar a desmontagem da trans-

missão, deve ser removido o pino do mancal do 
garfo da quinta marcha; para isso basta deslo-
car o pino na direção oposta ao diferencial. 

Nesta etapa da desmontagem, será ne-
cessária a remoção da caixa seca, soltando os 
parafusos. Após remover a carcaça da embrea-
gem, remova o diferencial.

Em continuação, os anéis de trava da quinta 
marcha devem ser removidos. Estes devem ser 
descartados, pois durante a montagem devem 
ser aplicados anéis novos, e sua medida deve 
ser controlada, pois influencia diretamente o 
ajuste das folgas da transmissão.

Depois, o componente a ser desmontado é 
o eixo de seleção e engate. Esse eixo é fixado 
por dois parafusos; após removê-los, basta se-
parar o mecanismo de seleção da carcaça da 
transmissão.

Na sequência, os pinos que apoiam os gar-
fos de engate devem ser removidos. Eles são 
fixados por um parafuso e possuem um anel de 

rePArAÇÃO PAssO A PAssO

O primeiro passo para regular os cabos é liberar as 
suas regulagens. Para isso, basta empurrar a trava 
contra a mola e girar em sentido horário. Assim, os 
cabos ficarão livres, e a alavanca não estará mais 

conectada ao conjunto do trambulador.

Após liberar o cabo, devemos posicionar 
corretamente o eixo seletor empurrando-o para baixo, 
na direção do engate de primeira e segunda marchas; 

em seguida gire, no sentido horário, o pino plástico 
identificado na figura com a cor verde

Na sequência, a alavanca seletora deve ser 
bloqueada na posição correta; para isso será 

necessário usar um pino de bloqueio, ferramenta 
T10027A, e posicionar a alavanca até que os furos da 
alavanca e da sua base coincidam. Então, posicione o 
pino de modo que a alavanca fique travada. Após o 

posicionamento correto da alavanca e do eixo seletor, 
basta liberar a trava dos cabos girando-a no sentido 

anti-horário. Dessa forma, os cabos voltam a transmitir 
o movimento da alavanca até o seletor. Nunca se 

esqueça de liberar o pino plástico do eixo seletor e 
então remover o pino de bloqueio da alavanca. Após 

a regulagem, verifique se todas as marchas estão 
engatando sem nenhuma dificuldade

Para remover o pino do mancal do garfo da quinta 
marcha (1), basta deslocá-lo no sentido da seta. Com 
o pino removido, basta desmontar o garfo da quinta 

marcha

Na sequência da desmontagem, solte e remova os 
parafusos de fixação do rolamento duplo (A) e a porca 

de fixação do conjunto dos garfos de engate (B)

Acima está um pino de apoio e a localização de um 
deles na transmissão. No total são quatro pinos: dois 
estão localizados na parte superior da transmissão 
e dois na parte inferior da transmissão, tendo como 

referência a posição da transmissão montada no 
veículo
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rePArAÇÃO PAssO A PAssO

vedação, que deve ser substituído quando for 
removido.

Continuando com a desmontagem, leve a 
carcaça da transmissão (que esta encaixada 
nas arvores) a uma prensa hidráulica para que 
esse conjunto possa ser separado. Para extrair 
as árvores, basta prensar o rolamento duplo, 
apoiando corretamente a carcaça da transmis-
são, deixando espaço para que as árvores não 

sejam impedidas por alguma parte da prensa 
ou pela ferramenta de apoio da carcaça da 
transmissão. 

Após remover o conjunto da carcaça, remo-
va o conjunto de garfos.

Esse conjunto de garfos possibilita manu-
tenção de suas partes que devem ser verifi-
cadas quanto aos desgastes; caso necessário, 
deve ser desmontado e ter seus componentes 
substituídos. A seguir, serão mostradas as me-
didas que devem ser verificadas nos garfos.

Caso as medidas encontradas estejam fora 
das especificações, os garfos devem ser veri-
ficados quanto a desgastes, partes tortas ou 
empenadas. Caso os apoios estejam desgas-
tados, estes podem ser substituídos; para isso 
basta remover a trava forçando-a para cima. 
Durante a desmontagem a trava será danifi-
cada e será necessário montar uma nova. Para 
instalar a nova trava, basta forçar a trava con-
tra o garfo com o auxílio de uma chave canhão 
de 10 mm.

Os rolamentos de esfera dos garfos tam-
bém podem ser substituídos. Para removê-los, 
prense os rolamentos no sentido externo dos 
garfos e, para montar, prense o rolamento no 
sentido interno do garfo.

O garfo de engate de terceira e quarta mar-
chas pode ser montado em dois modelos dife-
rentes que serão mostrados a seguir.

Com o conjunto das árvores removido, 
prense as duas árvores simultaneamente para 

remover o rolamento duplo e liberar as árvo-
res. O rolamento duplo pode ser substituído; 
porém, caso vá montar a mesma peça, limpe 
a rosca dos furos de fixação do rolamento. Os 
parafusos de fixação do rolamento duplo de-
vem ser substituídos a cada desmontagem e 
são apertados com um torque de 5 Nm + 90°.

Para montar, prense as duas árvores simul-
taneamente contra o rolamento duplo, não 
permitindo que o encaixe das árvores com o 
rolamento seja inclinado, para o conjunto não 
forçar o rolamento, danificando o mesmo. 

Com as árvores montadas no rolamento 
duplo, encaixe o conjunto de garfos de enga-
te, garantindo a posição correta dos apoios 
nas luvas. Ao levar as árvores com o conjun-
to de garfos para serem montadas na carcaça 
da transmissão, não se esqueça de posicionar 
corretamente o eixo e a engrenagem de mar-
cha a ré. Neste passo também será importan-
te que o garfo da marcha a ré seja guiado para 
o furo corretamente, para que seja possível 
colocar a porca de fixação.

Após o correto posicionamento do con-
junto, deve-se prensar as árvores com o rola-
mento duplo simultaneamente contra a car-
caça da transmissão. Com a carcaça montada 
com as árvores e os garfos de engate, coloque 
os pinos de apoio dos rolamentos dos garfos 
e aperte os parafusos dos pinos com um tor-
que de 5 Nm + 90°. Instale também a porca do 
conjunto de garfos com um torque de 23 Nm 
e fixe o rolamento duplo com parafusos novos 
e o mesmo torque dos parafusos de fixação 
dos pinos de apoio.

Em seguida, deve-se realizar a montagem 
do diferencial já com os ajustes feitos e a cai-
xa seca da transmissão. Os últimos passos da 
montagem são a montagem do conjunto da 
quinta marcha, determinando a espessura do 
anel de trava, a montagem do garfo de quinta 
marcha e, então, a finalização da montagem, 
com a instalação da tampa da quinta marcha 
e a montagem do garfo de acionamento da 
embreagem.

Os anéis de trava do conjunto da quin-
ta marcha existem em três espessuras: 2,00 
mm, 2,10 mm e 2,20 mm. Para saber qual é o 
ideal, deve-se instalar o mais espesso possível 
sem ser forçado. 

Neste capítulo foi apresentado o proce-
dimento de desmontagem e montagem da 
transmissão, assim como foram mostrados 
alguns cuidados e formas de verificação . No 
próximo, abordaremos a desmontagem das 
árvores e o ajuste de pré-carga dos rolamen-
tos do diferencial.

O parafuso de fixação do eixo da engrenagem da 
marcha a ré deve ser removido e está identificado na 

figura pela letra A.Com a letra B estão identificados os 
dois pinos de apoio  inferiores. A tampa da bucha do 
eixo seletor está identificada na imagem pela seta, e 

não deve ser removida

Os apoios de contato dos garfos com as luvas do 
garfo de primeira e segunda marchas possuem a 

medida de 10,2 mm e podem se desgastar em sua 
espessura, sendo necessária a sua substituição. A 

segunda imagem mostra o garfo de quinta marcha e 
a medida interna que deve ser verificada. No caso do 
garfo da quinta marcha, a medida a ser encontrada 

deve ser de 79,5 mm; já no garfo de primeira e 
segunda marchas, a medida é de 75 mm e, no garfo de 

terceira e quarta marchas, de 78,6 mm

A imagem mostra os dois tipos diferentes de apoios 
mostrados nos garfos de engate de terceira e quarta 

marchas. A primeira imagem mostra os apoios 
individuais, enquanto a segunda imagem mostra 
o apoio único. Para ambos os tipos, as medições e 

verificações são as mesmas
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dEsMontaGEM E MontaGEM das 
áRVoREs E REGulaGEM dE PRé-caRGa 
dos RolaMEntos

Neste capítulo focaremos nos cuidados e 
na ordem de desmontagem das árvores pri-
márias e secundárias, assim como na regu-
lagem do diferencial.

Para desmontar as árvores do rolamento 
duplo, deve-se engatar a segunda marcha e 
prensar a engrenagem da primeira marcha 
da  árvore secundária, juntamente com o 
rolamento duplo e a pista interna do rola-
mento da quinta marcha. Assim será possí-
vel desmontar cada uma das árvores.

Primeiramente, explicaremos o procedi-
mento de desmontagem da árvore primária. 
Para iniciar a desmontagem da árvore pri-
mária, remova o anel de trava e a engrena-
gem da quarta marcha com o anel interno 
do rolamento, com o auxílio de um extrator. 
Cuidado ao posicionar o extrator, que não 
deve ter contato com os dentes de engate, e 
deve se apoiar na parte lisa da engrenagem.

O conjunto de engate de terceira e quarta 
marchas, formado pelo cubo, pela luva de en-
gate e pelo conjunto de retém, deve ser extra-
ído juntamente com a engrenagem de terceira 
marcha, e ser prensado para ser removido.

O limite de desgaste dos anéis sincro-
nizadores de terceira, quarta e quinta mar-
chas é de 0,5 mm, devendo ser medido com 
um calibre de lâminas com o anel posiciona-
do na engrenagem em que o sincronizador 
trabalha. Uma peça nova tem a folga de 1,7 
a 1,1 mm. Os anéis não podem ser troca-
dos de sua engrenagem de origem, portanto 
cuidado para não misturar os anéis de ter-

ceira e quarta marchas. 
O conjunto de retém dos sincronizadores 

possui molas em formato de arco.

A montagem da árvore primária segue na 
sequência inversa e as engrenagens devem 
ser prensadas.

A desmontagem da árvore secundária 
inicia-se pela remoção do anel de trava; na 
sequência, a engrenagem da segunda mar-
cha deve ser prensada no sentido de remo-
ção juntamente com o conjunto de engate. 
Para retirar as engrenagens fixas da árvore 
secundária, remova os anéis de trava e en-
tão remova as engrenagens. 

Os anéis sincronizadores de primeira e 
segunda marchas são do tipo de tripla su-

perfície e duplo anel. O anel interno possui 
limite de desgaste de 0,3 mm, enquanto o 
anel sincronizador externo tem seu limite 
em 0,5mm.

Para montar a árvore secundária, basta 
seguir a ordem inversa; substitua os anéis de 
trava. 

A regulagem dos rolamentos cônicos do 
diferencial é necessária para que a pré-car-
ga dos rolamentos esteja correta.

Para realizar a regulagem da pré-carga dos 
rolamentos do diferencial, devem-se montar 
as pistas externas dos rolamentos do diferen-
cial sem nenhum calço. Na sequência, deve-se 
colocar o diferencial na carcaça da transmissão 
e girá-lo algumas vezes para que o rolamento 
se acomode corretamente.

Depois, instale a carcaça da embreagem 
colocando os parafusos e aplicando um tor-
que de 5 Nm e então realize a medição, que 
será explicada na imagem a seguir.

Após a leitura do relógio, sabe-se qual 
a folga do conjunto e, somando com uma 
pré-carga de 0,35 mm, obtém-se o valor do 
calço que deve ser colocado atrás da pista 
externa do rolamento.

Assim, finalizamos a edição deste mês. 
Acompanhe as próximas edições e acesse o 
site: www.reparadorvw.com.br. 

REPaRação Passo a Passo caPÍtulo 2

A montagem correta do conjunto de retém deve 
ter as molas montadas em sentido oposto, com uma 

defasagem de 120°, como mostrado acima

Ao lado está a 
vista explodida da 
árvore primária, 
para o caso de 
haver alguma 

dúvida na ordem 
de montagem dos 

componentes

A medição é realizada com um relógio comparador 
e um disco de apoio que fica posicionado sobre o 

diferencial. Com o conjunto em repouso, zere o relógio 
comparador e depois pressione o diferencial para cima 

e faça a leitura do relógio

A imagem 
representa a ordem 
de montagem dos 
componentes da 

árvore secundária
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Uma pesquisa realizada pela CINAU (Central 
de Inteligência Automotiva) mostrou que 85% 
dos reparadores independentes avaliam o pneu 
do carro de seus clientes e aconselham sobre o 
momento da troca. Isso significa que os profis-
sionais das oficinas são responsáveis pela com-
pra de mais de 5 milhões de pneus por ano! 

Diante desse fato, fica provado que o pneu 
também é item “de oficina” e que, como tal, é 
visto como uma peça fundamental para a segu-
rança do carro e do cliente.

Os pneus, assim como toda tecnologia aplica-
da aos automóveis, evoluíram, e uma das empre-
sas líderes mundiais na fabricação de pneus de 
qualidade é a Continental.

Os veículos Volkswagen são originalmente 
equipados com pneumáticos dessa marca, que 
atenderam aos rígidos controles de qualidade da 
montadora.

Assim, os reparadores que indicarem a ne-
cessidade de troca ou efetivamente trocarem os 
pneus do carro de seus clientes têm a oportuni-
dade de oferecer o melhor produto, que pode ser 
encontrado em condições especiais na rede de 
concessionárias Volkswagen. 

Como ler o pneu
Acompanhe a legenda abaixo e saiba o que 

significa cada letra e cada numeração descrita 
nos pneus Originais Volkswagen.

• 255: Largura da secção do pneu em milímetros;
• 55: Relação de aspecto (% de altura da secção 

sobre a largura da secção).
Exemplo:
255 mm x 55% = 140 mm (altura do pneu);

• R: Construção do pneu (que nesse caso é Ra-
dial);
• 17: Diâmetro total do aro da roda em pole-
gadas;
• 97: Índice de carga (verificar na tabela 1)
• W: Índice de velocidade (verificar na tabela 2)

Tabela 1 - O Índice de Carga (IC), além de de-
terminar a carga máxima por roda, interfere dire-
tamente no conforto do veículo

Tabela 2 - Especificação que combina a ca-
pacidade de tração e velocidade e a temperatura 
máxima de trabalho para os pneus

Data de fabricação 
A validade de um pneu é de 5 anos a partir da 

data de fabricação, independentemente do nível 
de desgaste. Trata-se do envelhecimento tolerá-
vel da borracha que garante condições seguras 
de uso.

A data de fabricação é composta por quatro 
dígitos: os dois primeiros representam a semana 
e os dois seguintes representam o ano de fabri-
cação. Por exemplo:

- 3112 
• 31: Trigésima primeira semana do ano 
• 12: Ano 2012

Indicador de desgaste do pneu (TWI): 
A marcação TWI (Tread Wear Indicator) está 

localizada na junção entre a banda de rodagem 
e a carcaça. Indica a existência, no fundo de cada 
sulco do pneu, de uma nervura que sinaliza a pro-
fundidade mínima admissível para a banda de 
rodagem.

Altura mínima admissível para a banda de 
rodagem: 

A profundidade mínima para o sulco é de 1,6 
mm. Sempre que a superfície da banda de roda-
gem se alinhar com a nervura TWI, significa que 
essa medida mínima foi atingida.

Cartão de verificação do desgaste dos pneus: 
Possui uma escala colorida que, ao ser intro-

duzida no fundo do sulco, indica a condição de 
uso dos pneus, comparando a indicação colorida 
com a banda de rodagem:
n  Em condições normais de uso
n  Desgaste se aproxima do limite
n  Recomenda-se a troca dos pneus
n  O desgaste ultrapassou o limite de segurança. 

A troca deve ocorrer imediatamente.
A segurança de rodagem dos pneus depende 

do nível de desgaste da banda de rodagem. 

Especificação da pressão dos pneus: 
A especificação da pressão correta dos pneus 

está impressa em uma etiqueta na tampa do 
bocal de abastecimento de combustível. Atente 
para os valores de pressão adequados para as 
medidas dos pneus do carro do seu cliente. Indi-
que e aplique a melhor opção, os pneus Originais 
Volkswagen.

PnEuPeÇA cerTA

FOcO nO Pneu

225 / 55 R 17 97W

ic kg ic kg ic kg ic kg

65 290 73 365 81 515 93 650

66 300 74 375 82 530 94 670

67 307 75 387 83 545 95 690

68 315 76 400 84 560 96 710

69 325 77 462 89 580 97 730

70 335 78 475 90 600 98 750

71 345 79 487 91 615 99 775

72 355 80 500 92 630 100 800

Índice de Carga (IC) é o código numérico que se refere à 
capacidade máxima de carga, em quilogramas (kg),

a ser suportada em cada pneu

símBOlO velOcidAde

Q Até 170 km/h

S Até 180 km/h

T Até 190 km/h

H Até 200 km/h

V Até 240 km/h

W Até 270 km/h

Y Até 300 km/h

zr (..y) Acima de 300 km/h

zr Acima de 240 km/h

Símbolo da velocidade é o código alfabético que indica
a velocidade máxima de segurança do pneu

Não se devem utilizar pneus após sua data de vencimento 
nem quando tiverem danos em virtude do uso

Os pneus devem ser substituídos antes que os indicadores 
TWI sejam atingidos




