
 
Manual de Instalação 
Kit Eliminador Válvula PCV com reservatório para VW / Audi EA888 Gen 3 
 
Este Manual foi desenvolvido, para auxiliar o profissional a instalar o Kit Eliminador de Válvula PCV com reservatório 
de óleo, caso alguma duvida ainda persista contate nosso atendimento ao cliente. 
A INSTALAÇÃO POR PROFISSIONAL QUALIFICADO É OBRIGATORIA. A MÁ INSTALAÇÃO PODE PROVOCAR DANOS 
PERMANENTES AO VEÍCULO. 

Itens que compõem o kit: 

ITEM QUANTIDADE 
Plate Eliminador PCV VW / AUDI EA888 GEN3 1 
Válvula de Retenção VW MQB 1 
Mangueira de Vácuo em Silicone D.I. 5mm - Preto 1 
Abraçadeira Tipo Mola (Spring Clamp) em Aço 9mm - Prata 1 
Abraçadeira Tipo Mola (Spring Clamp) em Aço 8,5mm - Prata 1 
Mangueira Aeroquip com Conexão 10AN / AN10 Longa 1 
Mangueira Aeroquip com Conexão 10AN / AN10 Curta 1 
Adaptador Oring 10AN / AN10 para Macho Cônico 10AN / AN10 - Preto 1 
Adaptador Giratório Oring 10AN / AN10 para Macho Cônico 10AN / AN10 em Curva 90º graus - Preto 1 
Reservatório de óleo Pequeno de 1L com respiro 10AN / AN10 e conectores 10AN / AN10 - Preto 1 
Tampão AN Cônico Fêmea 3AN / AN3 - Preto 1 
Adaptador Oring 10AN / AN10 para Macho Cônico 3AN / AN3 - Preto 1 
Tampão para Rosca 10AN / AN10 - Preto 1 
Divisor de Linha 10AN / AN10 - Preto 1 
Conjunto de Arruelas em Alumínio com Parafusos M6 - Preto 2 
Arruela Inox M6  3 
Porca M6 Travante 3 

 

Ferramentas Necessárias para Instalação: 

Chave Soquete 10mm 
Chave de Boca 10mm 
Chave Torx T30 
Chave Allen 5mm 
Torquimetro para Chave Allen  
Chave de Fenda Fina 
Chave AN10 
Chave AN3 
Alicate 
Estilete 
Pano Limpo 
Silicone Alta Temperatura 
Veda Rosca Liquido 
Desengripante Aerossol 
 
 

 



GUIA DE INSTALAÇÃO 

PASSO 1 

Desligue um dos polos da bateria do veículo. 

PASSO 2 

Retire a Tampa Plástica do Motor. 

 

PASSO 3 

Utilizando uma Chave Soquete 10mm remova as 4 porcas superiores e desconecte os terminais, localizados no lado 
direito das bobinas. 

 



PASSO 4 

Remova os conectores das 4 bobinas. 

 

PASSO 5 

Utilizando uma Chave Soquete 10mm remova a porca inferior da bobina 3. 

 

 



PASSO 6 

Utilizando uma Chave Torx T30 remova o parafuso da mangueira de retorno, ele está localizado entre a bobina 3 e 4 
na válvula PCV. 

 

PASSO 7 

Remova completamente a Bobina 3, na sequencia cuidadosamente empurre a mangueira de retorno para trás a fim 
de desconectar da Válvula PCV. 

 

PASSO 8 

Limpe o O´ring de Vedação da Mangueira de retorno, com o desengripante e inspecione. Caso o O´ring de Vedação 
esteja danificado substitua. 

PASSO 9 

Utilizando um Alicate libere a abraçadeira da Mangueira do canister, ela está localizada na parte esquerda frontal da 
Válvula PCV. Utilizando uma chave de fenda fina, remova a mangueira do canister da PCV 

 



PASSO 10 

Utilizando uma Chave Torx T30 solte todos os parafusos da PCV. Estes parafusos ficam presos na PCV portanto você 
não irá retirar eles, somente desaparafusar por completo. 

 

PASSO 11 

Cuidadosamente remova a junta da válvula PCV e inspecione com cuidado, caso a junta esteja danificada substitua. A 
não substituição da junta danificada irá provocar vazamento de óleo e gases do motor. 

 

 

 

 

 



PASSO 12 

Utilizando a chave de fenda e o estilete, remova o acabamento plástico do chicote dos injetores. 

 

PASSO 13 

Utilizando um pano limpo, limpe a superfície de assentamento da junta na tampa de válvula. 

 

PASSO 14 

Aplique uma pequena quantidade de Silicone de Alta temperatura nos 6 pontos indicados na imagem, na sequencia 
assente a junta original cuidadosamente na cavidade do plate. 

 



PASSO 15 

Posicione o plate na tampa de válvulas, certificando que a junta está faceada com a tampa. 

Insira o parafuso M6X35mm na parte superior do plate localizado ao lado da porta Evap. Utilizando uma Chave Allen 
5mm rosquei até o final, mas não aplique torque. 

  

PASSO 16 

Insira os parafusos M6X20mm nos 6 furos ao redor do plate. Utilizando uma Chave Allen 5mm rosquei até o final, 
mas não aplique torque. 

 



PASSO 17 

Utilizando o desengripante, lubrifique a porta traseira do plate. Encaixe a mangueira de Respiro e utilizando uma 
Chave Allen 5mm rosquei o parafuso M6X12mm 

 

PASSO 18 

Utilizando o Torquimetro com a Chave Allen 5mm aplique o torque de 9Nm cruzado em todos os parafusos. (2-5-7-4-
1-3-6) 
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PASSO 19 

Reinstale as Bobinas e Chicote de bobinas. 

PASSO 20 

Aplique o veda rosca no niple 1/8npt e rosquei na saída EVAP

 

PASSO 21 

Insira a válvula de retenção na saída do canister e prenda com a abraçadeira original. 

 

PASSO 22 

Com o Alicate prenda a abraçadeira de pressão maior no lado da mangueira de silicone da válvula de retenção. Na 
sequência insira a abraçadeira de pressão menor na mangueira e prenda a mangueira na saída Evap.  

 



PASSO 23 

Com uma Chave Soquete 10mm instale o suporte do tanque no Parafuso M6 do coxim esquerdo do motor. Utilize a 
arruela e a porca travante. 

PASSO 24 

Com uma Chave AN10 prenda o Niple AN10 O’ring na porta superior do tanque. Aproveite para verificar se as demais 
conexões do tanque estão devidamente fixadas, inclusive o tampão de drenagem que deve ser fixado com uma 
Chave AN3 

  

PASSO 25 

Com uma Chave Boca 10mm e uma Chave Allen 5mm instale o tanque no suporte. Utilize os parafusos m6 com 
arruela de alumínio pela frente do tanque e a arruela e a porca travante por trás do tanque. 

 



PASSO 26 

Rosquei a Mangueira Aeroquip mais longa no niple frontal do tanque e na porta INLET do plate. Rosquei a Mangueira 
Aeroquip mais curta na porta Outlet no plate e na conexão giratória superior do tanque. Ajuste o ângulo da conexão 
giratória de forma a ambas as mangueiras ficarem paralelas. Trave as 4 as conexões com a chave AN10. 

 

PASSO 27 

Prenda ambas as mangueiras Aeroquip com o divisor de linha. 

 

PASSO 28 

Reconecte a Bateria e de partida no motor.  

PASSO 29 

Efetue uma inspeção visual minuciosa para verificar se existe algum vazamento.  

PASSO 30 

Instale novamente a tampa plástica. 

Caso tenha alguma duvida no processo de instalação entre em contato com a Metal Horse (13) 3025-4490 ou por e-
mail no contato@metalhorse.com.br 

OBS.: Caso após a instalação o veículo apresente emissão de fumaça incomum é um indicio de que exista um 
problema com a Válvula de Respiro do Bloco do Motor. Neste caso entre em contato para obter informações de 
como eliminar esta válvula. 


