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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.

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
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Part No. 4083

Motordistributiege- 
reedschapsset
Volkswagen Audi Group 1.2 | 3 Cyl. - 6v | 12v
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Inhoud Instructies

Ref Code Ref. OEM Omschrijving

A C291 T10123 Nokkenas uitlijngereedschap (2) 12v

B C292 T10121 Krukasborggereedschap 6v | 12v

C C293 T10120 Nokkenas uitlijngereedschap 6v

B

C

A A

Toepassingen

Gebruik Nokkenas Alignment Gereedschap 
(A) voor 12v motoren en gereedschap (C) voor 
6v motor.

De sleuf in het einde van de nokkenas moet 
horizontaal worden uitgelijnd, maar als de 
nokkenas Tool (A) kan worden aangebracht 
kan het noodzakelijk zijn de regelaar van de 
motor 360 °

De krukas Alignment Pin maakt de krukas in de 
juiste timing positie op beide soorten motoren 
worden opgesloten.

De krukas noodzakelijk kunnen worden 
gedraaid met de poelie-centrum binnen, 
totdat de sleuven in de nokkenas horizontaal 
geplaatst en de kruktap (B) kunnen worden 
ingebracht in de sleuf in de krukas, kan het 
nodig zijn de krukas 360 ° beurt
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Merk Model jaar

Seat

Cordoba 2002 - 08
Ibiza MkIV 2002 - 09
Ibiza MkV 2008 - 15
Toledo 2012 - 15

Skoda

Fabia 2002 - 07
Fabia II 2007 - 15
Praktik 2007 - 15
Rapid 2012 - 15
Roomster 2006 - 15

Volkswagen
Fox 2005 - 12
Polo MkIV 2002 - 09
Polo MkV 2010 - 14

Maat Motorcode

1.2 6V AWY, BBM, BMD, CHFA, CHFB
1.2 12V AZQ, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CGPC


