Ele é acoplado ao TBI (Throttle Body Injection/
Injeção do Corpo do Acelerador), um corpo de
borboleta que substitui o antigo carburador.
O Bico Injetor possui conexão elétrica,
conectada ao módulo de injeção, que por sua
vês, informa a quantidade exata de combustível
para injetar no TBI.
Cada Bico possui uma quantidade diferente
de micro furos, por onde passa o combustível,
isso porque cada motocicleta possui uma
quantidade diferente de micro furos, que podem
variar entre 6 a 14, dependendo da motocicleta
e sua potência.
Qual o momento certo de se trocar o Bico Injetor:
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O Bico Injetor não é uma peça de desgaste
rápido como os filtros, mas deve ser
acompanhado de per to, pois mesmo
passando o combustível pelo filtro, o Bico
Injetor está suscetível a entupimentos e
até mesmo a falha ou pane elétrica.

O que é a Bico Injetor:
O Bico Injetor, é um componente eletrônico
instalado nas motocicletas com injeção
eletrônica (sem carburador).

Existem no Mercado, equipamentos profissionais para limpeza do Bico Injetor, que revitaliza e
devolve o Bico a atividade, porém quanto a
parte elétrica, não se pode fazer nada, a não ser
destinando a peça ao descarte.

Função do Bico Injetor:
A função do Bico Injetor é injetar combustível
pressurizado pela bomba de combustível,
passando pelo TBI (Throttle Body Injection/
Injeção do Corpo do Acelerador) e após a
mistura com o ar, é transformado em uma
nuvem pulverizada, direcionado para a câmara
de admissão.

Nas revisões, verifique filtros, vela, cabo de vela,
mas não esqueça de revisar o Bico, pois um
Bico em bom funcionamento, melhora a economia,
aumenta a potência e reduz a emissão de poluentes.

Como Funciona o Bico Injetor:
O Bico Injetor é um dos componentes que
foi criado para substituir o antigo sistema de
carburação, com a vantagem de fazer com que
o motor da motocicleta tenha um desempenho
melhor, tanto na economia, potência e até
mesmo na emissão de poluentes.

Garantia:
As Bicos Injetores
, possuem prazo de Garantia de 3 meses (90 dias) somente contra
Defeitos de Fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal ao Consumidor Final,
conforme CDC - Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 - Artigo 26 e 27, obedecendo
os critérios abaixo:
Nunca faça ajustes ou adaptações nos Bicos de Injeção Tmac, essa ação poderá
comprometer a vida útil do motor da sua Motocicleta.
Não tente violar a vedação dos Bicos Injetores, isso ocasionará em perda da garantia.
Danos causados por:
• Aplicação com ferramentas inapropriadas
• Aplicação incorreta em motos
• Armazenamento indevido
• Componentes elétricos em mau estado de conservação
• Instalação defeituosa ou inadequada
• Mau Uso
• Transporte
• Uso indevido do produto
• Veículos fora de sua originalidade
Todos os itens acima, não estão cobertos pela Garantia,
pois não são considerados Defeitos de Fabricação.
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