IDENTIFICANDO E RESOLVENDO A

pane elétrica
NO SEU VEÍCULO

O que é a pane elétrica?
A pane elétrica é um problema relacionado ao sistema
de alimentação do carro, que pode ocorrer devido a um
desgaste da bateria ou um mau funcionamento do
alternador.

Como descobrir a causa do problema?

Bateria

Alternador

Faça o teste com o automóvel
ligado e desligado.

Teste com o carro desligado. O
alternador fornece energia para os
sistemas de iluminação, os acessórios
e ao mesmo tempo carrega a bateria.

Causas da pane elétrica e como resolver o problema

Bateria
descarregada

Problemas com
o alternador

Se após os testes com a bateria
automotiva ela ainda estiver
descarregada, você deverá
substituí-la.

Você pode ter problemas com o
alternador por falta de manutenção.
É apenas a correia do sistema que
arrebentou e precisa ser trocada por
uma nova.

Curto no
sistema

Falhas na
injeção eletrônica

O curto no sistema pode ser
provocado por um fusível queimado.
No manual do proprietário do
automóvel há todas as informações
sobre os fusíveis. Se os fusíveis
sofrerem uma sobrecarga, você
deverá substituí-los.

A injeção eletrônica pode falhar e
provocar a pane elétrica. Neste caso,
a dica é conferir se o motor funciona
quando a luz de sinalização está
acesa. Se a luz acendeu, é sinal que
o motor apagou e que há problemas
na injeção eletrônica. Para resolver
essa situação, procure um mecânico
da sua confiança!

Ressecamento
na correia do
alternador

Problemas
na bomba de
combustível

A correia do alternador pode ficar
ressecada. Caso isso ocorra, haverá
pequenas fissuras que poderão
provocar rompimento e causar pane
elétrica no automóvel. Se você quiser
resolver o problema, deverá substituir
a correia do alternador.

Se houver complicações para levar a
gasolina ou o álcool pelo motor com
a pressão necessária, você poderá
ter problemas de pane elétrica. Com
a troca da bomba, você evitará esses
problemas.

Superaquecimento na bobina
A bobina pode superaquecer e provocar faíscas nas velas.
Para resolver, procure uma oficina mecânica mais próxima
da sua casa.

Aprendeu como identificar a pane elétrica e resolver?
Para ter mais tranquilidade com seu automóvel, não
descuide das manutenções preventivas e das revisões!

A Moura
Que tal seguir nosso canal no Youtube e conferir nosso
vídeo sobre pane elétrica?

Pane Elétrica - Mecânica com M - #2 Episódio

A Moura Baterias Automotivas tem as melhores baterias
do mercado que vão te ajudar a evitar a pane elétrica.
Quer conhecer os nossos produtos? Acesse o nosso site!

www.moura.com.br!

