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KA-026 

Medidor de Compressão de Cilindro. 

Introdução: 

O KA-026 foi desenvolvido com a finalidade de medir a compressão dos pistões da 

câmara de combustão do motor do veículo (álcool / gasolina). 
O Medidor de compressão de cilindro KA-026 é constituído de: 
- 1 Corpo com mangueira de 30 cm, manômetro e válvula de alívio; 
- 2 Adaptadores (rosca M14 e haste com borracha); 
- 1 Manual de Instruções com tabela de compressão. 
 
Instruções de uso: 

Ligue o motor, deixe-o o esquentar até a temperatura normal de trabalho (carro 

refrigerado a água, aguarde ligar e desligar a ventoinha); 
Remova o filtro de ar do veículo, remova as velas, desligue a bobina de ignição e se 

o veículo tiver injeção eletrônica, desligue o fusível da bomba de combustível; 
Identifique o adaptador a ser usado para o teste no veículo; 
Dê de 2 a quatro partidas sem o aparelho estar conectado, isto é feito para expelir 

possíveis resíduos na rosca da vela; 
Conecte o adaptador na vela do cilindro a ser testado; 
Conecte o corpo do aparelho no prolongador já instalado no carro; 
Dê partidas no veículo, até o manômetro estabilizar na pressão máxima e marque a 

pressão medida; 
Repita o teste acima em todos os cilindros e compare os valores medidos com o 

valor de compressão indicado pelo fabricante. 
 
Termo de Garantia 

A Kitest Equipamentos Automotivos Ltda. Garante o equipamento adquirido contra 
possíveis defeitos de Fabricação pelo período de 1 ano a partir da data de Fabricação. 

  
A Garantia não Cobre: 
- Mão de Obra para instalações, se caso necessárias; 
- Custo de Transporte do produto para possíveis reparos; 
- Deslocamento para atendimento do produto fora da sede da Kitest, quando isso 

ocorrer, será cobrado uma taxa de visita. 
 

 
 

São Paulo, _____   de ______________________________ de 20_____. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Proprietário                    . 

 
 
 

________________________ 
Fone                   .     
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