
DICA 180 – Cuidados para elevar o tempo de vida de um lavajato 
Não se fazem mais lavajatos como antigamente. A tecnologia mudou para os baratos e 
descartáveis, MADE IN CHINA. Quem teve um lavajato alemão Karcher, sabe que aqueles duravam, 
os Karcher de hoje, não. Como lavajato é um produto que uso muito, e um dos usos é para lavar 
nosso motorcasa, vivo às voltas com a compra de um novo com muita frequência. Atualmente tenho 
um Karcher 1100 com 3 anos de uso e um Karcher K2 de 5 meses. O Karcher K1100 fica na 
reserva, para o caso do K2 pifar. Há 5 meses atrás descartei outro K2 pifado, com 16 meses de uso, 
já fora da garantia. O Karcher K1100 foi para manutenção em garantia e na época para não ficar 
sem, comprei o K2 que pifou. O item que mais afeta a sobrevida de um lavajato é a entrada de ar: 
quando isto acontece o motor aumenta a rotação e isto danifica os componentes plásticos e você 
sente um cheiro de plástico queimado. Um fato importante é que a passagem da água pelos 
condutos internos do lavajato reduz a temperatura dos componentes mecânicos, evitando maiores 
danos. Com a entrada de ar, a rotação do motor aumenta e a refrigeração pela água diminue, o que 
danifica os componentes. Antes de iniciar o uso do lavajato recomenda-se: 
 1- Desligue o lavajato na chave de partida 
 2- Ligue a tomada elétrica 
 3- Conecte a mangueira de água 
 4- Ligue a torneira de água 
 5- Desconecte a mangueira de água para que o ar da mangueira saia 
 6- Reconecte a mangueira de água 
 7- Ative o gatilho por 1 minuto para que alguma bolha de ar que exista seja expulsa. Vai  
 sair 1 filete de água 
 8- Só então ligue a chave de partida do lavajato 
 9- O lavajato pode ser então usado 
 10- Se o lavajato vai ficar um bom tempo sem uso, após desliga-lo aperte o gatilho: um  
 pouco de água será liberada e vai despressurizar  

 
Acesse a última versão do Dicas do Campismo/Caravanismo na caixa “DICAS CAMPING” que pode 
ser encontrada na página http://www.exploratoryvision.com/#!vr---a-hobby/czdl  
 
Voce que é um campista experiente, participe do Dicas do Campismo enviando sugestões/correções 
ou uma nova dica para adautosouza@globo.com !  
 
Visite a página do Facebook que administro; “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO – VRs” link  
https://www.facebook.com/groups/VRNORFLU/  
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