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Part No. 3388

Ferramentas da distribuição do motor
Motores Renault 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0



2

www.lasertools.co.uk

Conteúdo

Ref Código Refª OEM Descrição

A C037 Mot 1489 Cavilha  de  bloqueio  da  cambota

B C099 Mot 1054 Cavilha de sincronização do ponto morto superior (TDC)

C C120 Mot 1496 Ferramenta de fixação da árvore de cames

D C402 Mot 1750 Suporte de montagem

7

www.lasertools.co.uk

A

D

C

B



6

www.lasertools.co.uk

3

www.lasertools.co.uk

Marca Marca/Modelo Código do motor Ano

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

Advertência

Um sincronismo incorrecto ou desfasado do motor pode provocar danos nas 
válvulas. 
A Tool Connection não pode, de modo algum, ser responsabilizada por quaisquer 
danos provocados pela utilização destas ferramentas. Cumpra sempre as instruções 
do fabricante do veículo.

Precauções de segurança – Leia, por favor

•  Desligue os fios de terra da bateria 
(verifique se o código do rádio está 
disponível)

•  Remova as velas de ignição ou de 
incandescência para que o motor rode 
mais facilmente

•  Não aplique líquidos de limpeza na 
correias, carretos ou roletos

•  Antes de proceder à remoção, tome 
sempre nota do trajecto da correia da 
transmissão auxiliar

•  Rode o motor na direcção normal (no 
sentido dos ponteiros dos relógios, a 
menos que indicado em contrário)

•  Não rode a árvore de cames, a cambota 
ou a bomba de injecção diesel depois 
de remover a correia da distribuição (a 
menos que especificamente indicado)

•  Não utilize a correia da distribuição 
para bloquear o motor quando 
desapertar ou apertar os parafusos da 
polia da cambota

•  Não rode a cambota ou a árvore de 
cames quando a correia da distribuição 
estiver removida

•  Antes de remover, assinale a direcção 
da correia

•  É sempre recomendável rodar o motor 
lentamente, com a mão, e inspeccionar 
novamente as posições de sincronismo 
da árvore de cames e da cambota.

•  As cambotas e as árvores de cames 
só podem ser rodadas com o 
mecanismo da corrente da transmissão 
completamente instalado.

•  Não rode a cambota através da árvore 
de cames ou outras engrenagens

•  Remova as velas de ignição ou de 
incandescência para que o motor rode 
mais facilmente

•  Verifique o sincronismo da bomba de 
injecção diesel depois de reinstalar a 
correia

• Cumpra todos os binários de aperto

Aplicações
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Instruções (1.4 | 1.6 16v):
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Instruções

Montagem
1.  Verifique se a Cavilha de distribuição 

da cambota ainda está instalada 
correctamente e em contacto com o 
braço da cambota.

2.  Verifique se a Barra de ajuste da árvore 
de cames ainda está instalada 
correctamente e se as ranhuras na 
árvores de cames estão alinhadas. 

3.  Encaixe a polie guia e aperte-a a 45 
Nm.

4.  Encaixe a polie do tensor e aperte-a à 
mão, assegurando-se de que o engate 
na traseira da polie está posicionada 
na cabeça do motor.

5.  Remova e volte a lubrificar com massa 
o carreto da cambota e a extremidade 
de contacto da cambota.

Nota: Volte a verificar a posição da 
cambota para garantir que o escatel está 
na posição das 12 horas.
6.  Encaixe a nova correia de distribuição 

no sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio, começando pelo carreto da 
cambota. Verifique se a correia está 
tensa no lado não esticado.

7.  Volte a encaixar a polie da cambota 
com um parafuso novo, deixando uma 
folga de 2 a 3 mm entre a face do 
parafuso e a polie.

8.  Alivie a porca do tensor e, com uma 
chave sextavada de 6 mm, rode a polie 
do tensor para a direita até o ponteiro 
se encontrar no batente do lado 
direito. O ponteiro móvel deve estar 7 
a 8 mm para além do ponteiro fixo.

9.  Aperte ligeiramente a porca do tensor 
a 7 Nm.

10.  Bloqueie o volante do motor e 
aumente o aperto da porca do tensor 
para 20 Nm.

11.  Remova ambas as ferramentas de 
distribuição.

12.  Com o volante do motor bloqueado, 
aperte a polie da cambota com 120 a 
150°. Utilize o calibrador de aperto de 
binário angular 2245.

13.  Rode a cambota por duas voltas 
completas para a direita até à posição 
de ajuste.

14.  Volte a encaixar a Cavilha de 
distribuição da cambota de forma a 
que esta entre em contacto com o 
braço da cambota e verifique se a 
Barra de ajuste da árvore de cames é 
facilmente encaixada.

15.  Mantenha a polie do tensor com uma 
chave sextavada de 6 mm e alivie a 
porca do tensor.

16.  Rode a polie do tensor para a esquerda 
até os ponteiros estarem alinhados e 
aperte a porca do tensor a 27 Nm.

17.  Remova ambas as ferramentas de 
distribuição e volte a montar o bujão 
cego.

18.  Monte bujões cegos novos na traseira 
das árvores de cames.

19.  Volte a montar as peças restantes na 
ordem inversa da desmontagem.

Instruções (1.8 | 2.0 16v):
Os procedimentos para desmontagem e 
montagem das correias de distribuição 
nestes motores são semelhantes àqueles 
indicados acima, excepto que a Cavilha de 
distribuição da cambota é diferente. 
Utilize a peça (B). Esta cavilha deve ser 
encaixada na ranhura do braço da 
cambota. (Fig. 4) 
Esta cavilha NÃO PODE ser montada no 
orifício do contrapeso.
Volte a verificar a posição da cambota, 
assegurando-se de que o a ranhura do 
escatel da cambota está alinhada no 
centro, entre os engates fundidos na 
frente do motor.  (Aproximadamente na 
posição da 1 hora)

Desmontagem
1. Eleve e apoie em segurança a 

dianteira do veículo.

2. Desmonte a tampa superior do motor, 
o resguardo anti-salpicos direito e a 
correia de comando dos auxiliares.

3. Apoie o motor de forma segura.

4. Desmonte o suporte do motor do lado 
direito, os bujões cegos da traseira das 
árvores de cames e o bujão cego do 
bloco do motor.

5. Bloqueie o volante do motor e 
desaperte o parafuso da polie da 
cambota.

6. Rode a cambota para a direita até à 
posição de afinação de forma a 
garantir que as ranhuras na árvore de 
cames ficam alinhadas. As ranhuras 
estão posicionadas abaixo da face 
superior da cabeça do motor (Fig. 1).

7. Insira a Cavilha da distribuição da 
cambota (A) de forma a posicioná-la 
contra o braço da cambota.

8. Encaixar a Barra de ajuste da árvore 
de cames (C) na traseira das árvores  
de cames (Fig. 3).

9. Desmontar o parafuso da polie da 
cambota, as tampas da correia de 
distribuição e a polie da cambota.

10. Desapertar a porca do tensor.

11. Afastar a polie do tensor da correia de 
distribuição.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3a Fig. 4




