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Part No. 3388

Gereedschap voor timing van  
motoren Renault 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 motoren
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Inhoud

Ref Code OEM Ref Beschrijving

A C037 Mot 1489 Nokkenasborgpen

B C099 Mot 1054 TDC-distributiepen

C C120 Mot 1496 Nokkenasinstellingsgereedschap

D C402 Mot 1750 Montagebeugel
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Merk Type/Model Motorcode Jaar

Clio | Clio lll 1.4 | 1.6
K4J 712 | 713 | 750
K4M 700 | 701 | 720
724 | 748

2003

Mégane | Scenic 1.6 1998

Laguna 1.6 1998

Clio Sport 2.0

F4P | 760 | F4R | 700
701 | 730 | 740 | 741 | 780

1998

Mégane | Scenic 2.0 1998

Laguna 1.8 | 2.0 1998

Espace 2.0 1998

Waarschuwing

Incorrecte of synchronisatiedistributie die uit fase is kan resulteren in schade 
aan de kleppen. De Tool Connection kan op geen enkele wijze aansprakelijk 
worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door het gebruik van dit 
gereedschap. Houdt u altijd aan de instructies van de fabrikant van het voertuig.

Veiligheidsvoorzorgen – Lees ze

•  Koppel de accu-aardekabels 
los (controleer of de radiocode 
beschikbaar is)

•  Verwijder vonk- of gloeibougies zodat 
de motor gemakkelijker kan draaien

•  Gebruik geen reinigingsvloeistof op 
riemen, tandwielen of rollers

•  Noteer voorafgaand aan verwijdering 
altijd de route van de hulpaandrijfriem

•  Draai de motor in de normale richting 
(naar rechts, tenzij anders vermeld)

•  De nokkenas, krukas of 
dieselinjectiepomp niet draaien nadat 
de distributieketting is verwijderd 
(tenzij specifiek vermeld)

•  Gebruik de distributieketting niet 
om de motor te vergrendelen tijdens 
het verslappen of aantrekken van 
krukaspoeliebouten

•  De krukas of nokkenas niet draaien 
nadat de distributieriem/-ketting is 
verwijderd

•  Markeer de richting van de ketting 
alvorens hem te verwijderen

•  Het is altijd raadzaam de motor 
langzaam met de hand te 
draaien en om de nokkenas en 
krukasdistributiepositie opnieuw te 
controleren.

•  Krukassen en nokkenassen kunnen 
alleen worden gedraaid nadat het 
kettingaandrijfmechanisme volledig is 
geïnstalleerd.

•  Draai de krukas niet via de nokkenas of 
andere tandwielen

•  Verwijder vonk- of gloeibougies zodat 
de motor gemakkelijker kan draaien

•  Controleer de distributie van de 
dieselinjectiepomp nadat de ketting is 
teruggezet

• Controleer alle aanhaalkoppels

Toepassingen
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Gebruiksaanwijzing (1.4 | 1.6 16 kleppen)

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 3a
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Instructies

Montage
1.  Controleer dat de krukaspin nog 

steeds goed vast zit tegen de wang 
van de krukas.

2.  Controleer dat de nokkenasinstelstang 
nog steeds goed vast zit en dat de 
groeven van de nokkenas uitgelijnd 
zijn. 

3.  Plaats de geleidepoelie en haal deze 
aan tot 45 Nm.

4.  Plaats de poelie van de riemspanner en 
draai deze handvast, let erop dat de 
nok aan de achterkant van de poelie in 
de groef in de cilinderkop valt.

5.  Verwijder het krukaskettingwiel en 
ontvet zowel dit kettingwiel als het 
uiteinde van de krukas waar dit op 
bevestigd is.

Let op: Controleer de positie van de 
krukas en let erop dat de spiebaan in de 
krukas recht naar boven wijst.
6.  Leg de nieuwe distributieriem om, 

begin bij het krukaskettingwiel en 
werk dan linksom. Controleer dat de 
riem aan de kant tegenover de 
riemspanner strak staat.

7.  Plaats de krukaspoelie terug, zet deze 
met een nieuwe bout losjes vast; de 
speling tussen de kop van de bout en 
de poelie moet 2 - 3 mm bedragen.

8.  Maak de moer van de riemspanner iets 
los en draai de poelie van de 
riemspanner met een 6 mm 
inbussleutel rechtsom totdat de wijzer 
tegen de rechter aanslag staat. De 
draaiende wijzer moet 7 - 8 mm 
voorbij de vaste wijzer staan.

9.  Haal de moer van de riemspanner aan 
tot 7 Nm.

10.  Borg het vliegwiel en haal de moer van 
de riemspanner aan tot 20 Nm.

11. Verwijder beide stukken gereedschap
12.  Houd het vliegwiel geborgd en draai 

de bout van de krukaspoelie over een 
hoek van 120 - 150 ° aan. Gebruik 
hiervoor de momentsleutel met 
gradenboog 2245.

13.  Draai de krukas twee volle 
omwentelingen terug tot deze weer in 
de instelpositie staat.

14.  Plaats de krukaspin terug en let erop 
dat deze tegen de krukaswang zit. 
Controleer dat u de 
nokkenasinstelstang probleemloos 
kunt plaatsen

15.  Houd de poelie van de riemspanner 
tegen en draai de moer van de 
riemspanner met een 6 mm 
inbussleutel iets los.

16.  Draai de poelie van de riemspanner 
linksom tot dat de wijzers uitgelijnd 
zijn en draai de moer van de 
riemspanner vast met 27 Nm.

17.  Verwijder beide stukken gereedschap 
en plaats de plug terug in het 
motorblok.

18.  Plaats nieuwe pluggen achterop de 
nokkenassen.

19.  Plaats alle overige onderdelen weer in 
omgekeerde volgorde terug.

Gebruiksaanwijzing  
(1.8 | 2.0 16 kleppen):
De werkwijze voor demontage en 
montage van de distributieriem is identiek 
aan de hiervoor beschreven procedure, 
maar de krukaspin ziet er iets anders uit. 
Gebruik onderdeel (B). Deze pin moet in 
de sleuf in de wang van de krukas worden 
gestoken. (afb. 4) 
Deze pin mag NIET in het balanceergat 
worden gestoken.
Controleer de positie van de krukas: de 
spiebaan moet midden tussen de twee 
nokken voorop de motor staan (waar bij 
een klok de 1-uur positie is).

Afb. 4

Demontage
1. Krik de voorkant van de auto op en 

zorg dat deze veilig ondersteund 
wordt.

2. Verwijder de bovenste afdekplaat van 
de motor, het rechter spatscherm en 
de hulpaandrijfriem.

3. Zorg dat de motor veilig ondersteund 
wordt.

4. Verwijder de rechter motorsteun, de 
pluggen uit de achterkanten van de 
nokkenassen en de plug uit het 
cilinderblok.

5. Borg het vliegwiel en draai de bout 
van de krukaspoelie iets los.

6. Draai de krukas rechtsom in de 
instelpositie, let op dat de groeven in 
de nokkenas uitgelijnd zijn. De 
groeven bevinden zich onder de 
bovenkant van de cilinderkop 
(afbeelding 1).

7. Steek de krukaspin (A) in het 
motorblok en tegen de wang van de 
krukas.

8. Bevestig de nokkenasinstelstang (C) 
tegen de achterkant van de 
nokkenassen (afbeelding 3).

9. Verwijder de bout van de 
krukaspoelie, de poelie en de 
afdekplaten van de distributieriem.

10. Draai de moer van de riemspanner iets 
los.

11. Trek de poelie van de riemspanner 
weg van de distributieriem.




