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Te c h n i c a l I n f o r m a t i o n

Visando a praticidade de aplicação em casos específicos, notar que:
Aiming at the practicality of application in specific cases, note that:

UF-1.315/4

A

B
UF-1.315/4, PERMITE SUBSTITUIR OS SEGUINTES 2 PRODUTOS:
UF-1.315/4, PERMITS TO REPLACE THE FOLLOWING 2 PRODUCTS:

UF-1.115/4

UF-1.116/4

Esta peça unifica a aplicação de dois modelos, e há a garantia de qualidade de condutibilidade de corrente equiparado ao
produto original, visto que foi mantido o terminal de ligação entre cabo e escova (Detalhe ''A'') e reforçado a cordoalha até
o terminal do solenoide (detalhe ''B'').
ATTENTION: This piece unifies the application of two models, and there is the guarantee of energy transferation quality equivalent to the
OEM brush holder project, because was maintained the steel connection terminal (Detail '' A ") and reinforced the carbon/solenoid
cable (detail ''B'').
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UF-1.317/4

A

B
UF-1.317/4, PERMITE SUBSTITUIR OS SEGUINTES 3 PRODUTOS:
UF-1.317/4, PERMITS TO REPLACE THE FOLLOWING 3 PRODUCTS:

UF-1.117/4

UF-1.118/4

UF-1.119/4

Esta peça unifica a aplicação de três modelos, e há a garantia de qualidade de condutibilidade de corrente equiparado ao
produto original, visto que foi mantido o terminal de ligação entre cabo e escova (Detalhe ''A'') e reforçado a cordoalha até
o terminal do solenoide (detalhe ''B'').
ATTENTION: This piece unifies the application of three models, and there is the guarantee of energy transferation quality equivalent to
the OEM brush holder project, because was maintained the steel connection terminal (Detail '' A ") and reinforced the carbon/solenoid
cable (detail ''B'').
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