Como Montar um Motor V8 Ford 302 passo a passo do Zero.
O Ford 302 é um dos motores mais icônicos, principalmente pelos amantes de carros antigos
da Ford. Equipava algumas das versões do Maverick e a terceira geração do Landau. O
Maverick aliás, era sonho de consumo na década de 70, principalmente o modelo GT que tinha
o motor 302 de série e equipou também o Mustang nos EUA

Esse motor que equipava os Maverick GT já saia de fábrica com 197HP, nas pistas de corrida da
Stock Car Brasileira, as disputas com o Opala da Chevrolet eram acirradas, embora o modelo
da GM fosse 6 cilindros, até hoje ambos os modelos possuem defensores ferrenhos, uma das
razões porque se tornou um dos mais utilizados em Hot Rods e Customs.

No Brasil, existem muitos Hot Rods que utilizam o Motor Ford 302, já que por ter sido
utilizado também no Landau, durante um tempo era comum a retirada do chassi com a
mecânica, para transplantar a carroceria de outro carro nele, principalmente em camionetes F100, mas existem vários outros modelos de Hot Rods que rodam por aí com um 302 V8.

Talvez você que chegou até aqui e lê esse artigo, seja um feliz proprietário de um Hot Rod,
Muscle Car, ou quem sabem um Custom que tem como "coração" o famoso motor Ford 302
V8. Se estou certo nessa questão, com toda certeza deve cuidar desse motor como uma joia,
sabe o quanto é complicado manter em ordem um motor desses, gostaria de aprender Como
Montar um Motor V8 Ford 302?

Seja pela dificuldade de encontrar algumas peças que se acha apenas no exterior, seja pela
falta de um mecânico de confiança, ou mesmo pela falta de um profissional capacitado a
mexer em motores V8.

A cultura Hot Rod cresceu muito no Brasil, mas a maioria dos bons profissionais se
concentram em capitais, se está longe delas isso complica ainda mais.

Imagine ainda seu carro ficar parado dias, meses e até anos numa oficina, esperando uma
"vaga" para começar a retifica ou reparo do motor, ou mesmo a "boa vontade" do mecânico
em começar a trabalhar no seu carro? Isso é comum infelizmente. Outra aposta que faço, já
ficou horas na garagem dando um "trato" e ajustando o seu Ford 302 não é?

Bom, acredito que já teve vontade de saber mais sobre o funcionamento do seu Ford 302 e
desejou ter mais conhecimento, para você mesmo dar a manutenção e saber como montar um
Motor Ford V8 302 e não depender mais de terceiros, muito menos passar por aborrecimentos
como os citados, acertei?
Monte Você mesmo seu Motor Ford V8 302

Saiba que agora é isso é possível como o curso Monte seu Ford 302. Depois de literalmente
ter sido abandonado pelos mecânicos encarregados de terminar os motores de vários clientes,
Luciano Miozzo, conhecido Rodder e dono da Garage34® conhecida oficina Paulistana, se viu
obrigado a montar ele mesmo os motores e pôs a mão na massa.

Durante anos ele fez anotações e estudos todos baseados em livros americanos de montagem
de motores, dessas anotações ele criou um passo a passo para que fosse possível montar um
motor V8 de maneira pratica. O Método surgiu quando um simples auxiliar de mecânico,
montou por completo um motor sem auxilio ou supervisão, seguindo apenas as anotações de
Luciano. Como montar um Motor Ford V8 302? O curso Monte seu Ford 302!

O conhecimento de Luciano com seus projetos e sua experiencia a frente da Garage34® lhe
deram a credibilidade para criar os cursos destinados a amantes de Motores V8 que desejam
eles mesmos dar a devida manutenção.

Os seus concorridos cursos são; Monte seu Ford 302, Monte seu Chevy 350, Prepare seu V8, e
os recentes, Monte seu Chevy 250 e Monte sua Caixa C4 automática. Com o Monte seu Ford
302 voce

Seus cursos ajudaram centenas de pessoas a não mais depender de terceiros, para realizar a
manutenção e montagem do seu Ford, agora que sabem Como Montar um Motor V8 Ford
302 passam horas na garagem e diversos foram os carros que voltaram as ruas graças aos
cursos.

Veja o caso de Vicente Azevedo, ele ressuscitou um Motor 302 que precisava vender e o
entregou funcionando e redondinho segundo suas palavras, veja a declaração dele neste
video;

Depoimento de Vicente Azevedo - Aluno do curso Monte seu Ford 302

Nas declarações dele se percebe a satisfação de não mais ter que depender de mecânicos, a
alegria de poder ter montado ele mesmo seu motor Ford 302 o que lhe serve hoje de fonte de
renda, pois se especializou em motores V8 e hoje presta serviços que antes contratava.

O curso Monte seu Ford 302 é um investimento, seja porque não mais terá que pagar pelo
trabalho que agora você mesmo faz e profissionalmente, como pode ainda cobrar e ter uma
ótima renda prestando serviços a quem tenha um V8. Ainda melhor é o prazer de acelerar e
ouvir o som de um motor V8 e poder dizer "Fui eu que fiz"

Como Funciona o Curso Monte seu Ford 302?
O curso é totalmente online e pode ser acessado de onde quiser, por varios dispositivos, basta
uma conexão com a Internet. Acessado numa plataforma onde estão disponibilizadas os
videos, PDF, e informações numa área restrita aos membros, onde cada aluno possui uma
senha de acesso particular que se recebe por e-mail ao fazer sua inscrição.

E pode ser acessado pelos dispositivos;

Notebook
Computador / Desktop
Smart TV
Netbook
Tablets
Smartphones
No decorrer do Curso todas as suas perguntas serão respondidas em aulas intuitivas que se
pode assistir quantas vezes precisar e rever para esclarecer alguma duvida. Os alunos ainda
contam com diversos Bônus Gratuitos que somados passam de R$3.000,00 além de um grupo
fechado no Facebook e outro de WhatsApp, esses eleitos pelos alunos como os melhores
Bônus.

Veja alguns desses Bônus
Projeto para você mesmo fabricar um gabinete para armazenar qualquer motor desmontado,
ocupando apenas 1 metro quadrado.
Planilhas técnicas com informações precisas dos motores Ford V8 e materiais adicionais como
uma planilha elaborada e que projeta potencia que o Motor terá ao usar um Turbocompressor
Projeto em Solid-Works completos para fabricar a Ferramenta que aparafusada num coletor
de admissão, permite içar qualquer motor V8
10 Ebook técnicos, todos sobre Mecânica em PDF e disponíveis para download na área de
membros
Projeto em Solid-Works completo para fabricar uma bancada para funcionamento e testes de
qualquer motor

Projeto em SolidWorks para fabricação de Ferramenta que instala e desinstala um Damper em
qualquer motor
O Curso Monte seu Ford 302 Funciona?
Sim Funciona!! Os alunos dos Cursos de Luciano Miozzo da Garage34® e os depoimentos que
dão sobre o que aprendem e os beneficio, são o aval que comprova a eficácia dos seus cursos
e também do Monte seu Ford 302. Demos o exemplo de Vicente que foi "contaminado" pelos
V8 e passou a se dedicar a isso profissionalmente.

Vários alunos reportam terem tido sucesso ao montar os seus motores e ajusta-los como
profissionais, tudo em 7 semanas como prometido aprendendo Como Montar um Motor V8
Ford 302.

Veja mais Depoimentos de Alunos do Curso Monte Seu Ford 302

Como Adquirir o Curso Monte seu Ford 302?
Muito Fácil! Você se inscreve no Curso Monte seu Ford 302 através da Hotmart, uma das
maiores plataformas de negócios e conteúdos digitais do Mundo e 100% segura. Clique AQUI
e será direcionado a pagina de Check Out como essa da imagem abaixo.

Preencha todos seus dados e escolha seu melhor e-mail, nele que receberá seu Login e Senha
de acesso ao curso, selecione a forma de pagamento que melhor o atenda, pode ser PayPal,
Boleto Bancário ou cartão de credito, nessa opção se pode pagar em até 12 X e o acesso é
imediato.

Feito isso está tudo pronto para começar seu curso Monte seu Ford 302 e saber todo passo a
passo de Como Montar um Motor V8 Ford 302, por isso confira também sua caixa de SPAM,
caso não recebe.

O Risco de se Inscrever no Curso Monte seu Ford 302 é ZERO!

Comprando o Monte seu Ford 302 pode contar com uma GARANTIA DE 30 DIAS
INCONDICIONAL, essa garantia já é assegurada na sua inscrição. Ou seja, se por qualquer
motivo não goste do Curso a Hotmart devolverá seu dinheiro INTEGRALMENTE sem perguntas
nem contestações, basta apenas enviar um e-mail. Agora não tem desculpas!!..

Esse processo é realizado pela HOTMART, a maior plataforma de vendas de conteúdos digitais
do Brasil. Caso ocorra de precisar fazer uma devolução, basta apenas acessar este link e
preencher o formulário.

Caso tenha alguma duvida, saiba pelo Wathsapp da Garage34®

Conheça Também os outros Cursos de Luciano Miozzo;

FONTE: http://carangoslegais.com.br/como-montar-um-motor-v8-ford-302/

