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WIC 5000 Limpeza dos circuitos de injecção diesel 
e gasolina de veículos ligeiros
e pesados.

Limpeza simples e efi caz de todo o tipo 
de sistemas de injecção
Aplicável em todo o tipo veículos ligeiros e 
pesados.
Combustível e aditivo de limpeza doseados na 
proporção necessária para a limpeza do circuito 
para garantir resultados e evitar desperdício.
Simples utilização, basta ligar, ajustar a pressão e 
deixar trabalhar.
Seguro para catalisadores e fi ltros de partículas.
Evita desmontagens demoradas e de elevado 
custo para o cliente.

Diferenciadora e rentável
Permite proporcionar um serviço diferenciador 
e rentável sem necessidade de técnicos 
especializados
e/ou formações dispendiosas.
Serviço ideal pré IPO.

Principais mais-valias de aplicação:
Redução do consumo e da emissão de gases.
Redução dos ruídos do motor.
Melhoria da suavidade do trabalhar do motor.
Melhoria do arranque a frio.
Aumento da vida útil dos injectores.
Optimização da pulverização do combustível na 
câmara de combustão.
Redução dos desvios do jacto de injecção.
Redução da formação de carvão nas válvulas de 
admissão.
Aumento marginal da potência.

Moderno sistema de gestão e controlo 
electrónico
Intuitivo.
Com indicador de tempo de trabalho e avisador 
acústico.

100% segura para o veículo e utilizador
Controlo preciso da pressão.
Protecção contra inversão de polaridade.
Sistema automático de paragem no caso de 
pressão insufi ciente, pressão excessiva, obstrução 
do fi ltro, desconexão acidental das mangueiras e 
término do serviço.

Dimensões optimizadas para o trabalho 
ofi cinal
Leve e transportável.
Chassis fechado e estrutura compacta para maior 
resistência.
Compartimento de arrumação das mangueiras e 
adaptadores.
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Art.-Nr. 0702 999 047
Qt./Emb. 1

Modelo WIC 5000

Peso 7,7 kg

Comprimento x Largura x Altura 338 x 320 x 615 mm

Tensão nominal 12 Vcc

Tensão de trabalho 8 a 17 Vcc

Pressão de trabalho máxima 6 bar

Capacidade do depósito 2 L

Incluido no Art.-Nr. Descrição Art.-Nr. Qt./Emb.

0702 999 047
Kit 22 adaptadores standard – 1

Kit 14 adaptadores automáticos 0702 999 038 1

Kit conectores – 1

Função diagnóstico
Teste da válvula de retenção da bomba de 
combustível.
Teste de pressão do caudal da bomba de 
combustível.
Controlo da pressão do sistema de injecção.
Detecção de fugas no sistema de injecção.
Teste de abertura do regulador de pressão.

Oficina Equipada

Limpeza Profissional do Sistema de Injecção

Através de uma Limpeza Profissional do Sistema de Injecção

MELHORE A 
PERFORMANCE DO SEU MOTOR

Parceiro Würth

• Reduz o consumo de combustível.
• Aumenta a vida útil do motor.
• Reduz a emissão de gases para   

níveis exigidos para a IPO.
• Melhora o arranque a frio.

Cartaz A2 WIC 5000
Art.-Nr. 1962 399

Aplicação universal
Carburador atmosférico com ou sem turbo.
Injecção monoponto ou multiponto 
electrónica e manual a gasolina.
Injecção GDI a gasolina
Injecção convencional e de alta pressão 
diesel: TDI, DTI, JTD, HDI, UIS, CDI, TDCI, 
CRDI, DCI, CTDI, D4D, TSI e FSI.


