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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. 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
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Part No. 5451
Timingset voor BMW M60 | M62-motoren

Deze set is ontworpen voor het instellen en borgen van de krukas en 
nokkenas op de BMW M60 en M62 V8 benzinemotoren met en zonder 
VANOS, toegepast in BMW, Range Rover en Morgan Aero 8.

Gebruiksaanwijzing

Motoren met VANOS

Opmerking: de bouten en moeren van de 
nokkenas hebben linkse draad.

• Kettingspanners secundaire ketting: 

• BMW beveelt bij het terugplaatsen van de 
nokkenaskettingen op motoren met VANOS 
het gebruik van een universeelmeter aan om 
op een doorverbinding te controleren. Sluit 
de meter volgens de afbeelding aan op de 
contactpen op de nokkenasafsteller en op 
de olieleiding op de cilinderkop. 

 

• Plaats onderdeel L en draai de 
nokkenasbevestiging met een 
momentsleutel linksom met een 
aanhaalmoment van 40 Nm. Draai de 
bevestigingsmoer van de poelie vervolgens 
tot de universeelmeter aangeeft dat de 
verbinding gemaakt is en de nokkenas dus 
goed afgesteld is. Draai tenslotte de 
bevestigingsbouten van de nokkenaspoelie 
vast.

• Herhaal dit voor de andere cilinderrij.

Sensorwielen op nokkenassen inlaatzijde 
monteren

• Plaats het sensorwiel, maar draai de 
bevestigingsmoer nog niet vast.

• Lijn de sensorwielen volgens de afbeelding 
uit en plaats de borggereedschappen I en J 
volgens afbeelding 4.

Abb. 3

Abb. 4

Cilinderrij links

Cilinderrij rechts
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Code BMW  
OEM-code

Range Rover  
OEM-code Omschrijving

A C546 11 2 445 LRT 12-223 | 2 Borggereedschap nokkenas uitlaatzijde 
cilinders 1-4 (rechter cilinderrij)

B C547 11 2 441 LRT 12-223 | 1 Borggereedschap nokkenas inlaatzijde 
cilinders 1-4 (rechter cilinderrij)

C C548 11 2 442 LRT 12-223 | 3 Borggereedschap nokkenas inlaatzijde 
cilinders 5-8 (linker cilinderrij)

D C549 11 2 446 LRT 12-223 | 4 Borggereedschap nokkenas uitlaatzijde 
cilinders 5-8 (linker cilinderrij)

E C385 11 4 230
11 3 390 LRT 12-222 Voorspanner nokkenasketting

F C526 11 5 180 LRT 12-227 Borggereedschap vliegwiel (E54(X5) end 
Range Rover

G C020 11 2 300 Borggereedschap vliegwiel BMW M60/M62

H C550 11 6 420 LRT 12-226 Dop voor VANOS-actuator

I C551 11 6 452 LRT 12-228 | 1 Borggereedschap nokkenassensor rechts

J C552 11 6 451 LRT 12-228 | 2 Borggereedschap nokkenassensor links

K C553 11 3 310 LRT 12-220 Kettingspannerpennen secundaire ketting 
(2 stuks)

L C554 11 6 440 LRT 12-224 VANOS afstelgereedschap

M C555 11 7 380 LRT 12-221 Kettingspannerblok (in combinatie met E 
gebruiken)

Gebruiksaanwijzing: timing controleren

Opmerking: deze gebruiksaanwijzing is 
uitsluitend als leidraad bedoeld. 
Raadpleeg de instructies van de 
fabrikant of andere betrouwbare bron. 

The Tool Connection beveelt het gebruik van 
Autodata aan.

• U mag de motor alleen in de normale 
draairichting draaien. Zet de motor op het 
BDP van cilinder 1 en borg het vliegwiel 
met het juiste gereedschap.

• Controleer dat de nokken voor cilinder 1 
volgens afbeelding 1 staan om er zeker 
van te zijn dat de motor in het BDP van 
cilinder 1 staat.

 

 

• Plaats nu de borggereedschappen voor de 
nokkenassen (A, B, C en D) volgens 
afbeelding 2. (A en B op de rechter 
cilinderrij, C en D op de linker).

• Controleer dat de onderdelen A, B, C en D 
na plaatsing op de nokkenassen vlak op 
de cilinderkoppen rusten. De nokkenassen 
hebben een zeskant waarmee u deze met 
behulp van een sleutel kunt draaien om te 
zorgen dat de onderdelen A, B, C en D 
vlak op de cilinderkoppen rusten. 

Opmerking: u kunt deze zeskant 
gebruiken om de nokkenas tegen te 
houden als u de nokkenaspoelie los- of 
vastdraait. 

Gebruik hier niet de onderdelen A, B, C en D 
voor.

• U kunt nu het oliecarter verwijderen en de 
timingketting en tandwielen verwijderen 
zoals door de fabrikant beschreven.

• Als u de timingketting op voorspanning 
brengt, moet u bij motoren zonder VANOS 
alleen onderdeel E gebruiken en op 
motoren met VANOS de onderdelen E en 
M.

• Bij het verwijderen van de secundaire 
kettingen moet u de kettingspanners 
terugduwen en vervolgens de 
kettingspannerpennen K plaatsen.

Inhoud
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Abb. 1

Abb. 2
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Beschrijving onderdelen Toepassing

Dit is een motor die wordt aangedreven door een tandriem en deze riem drijft de nokkenassen, 
symmetreerassen en dieselinjectiepompen aan in plaats van de meer traditionele kettingen of 
tandwielen.

Wanneer de motor is gespecificeerd als EEN INTERFERENTIEMOTOR kan aanzienlijke schade 
worden veroorzaakt wanneer deze riem breekt.

De nokaandrijfriem is een onderdeel van de servicegeschiedenis en men dient zich te houden aan 
de aanbevelingen van de fabrikant

Onze toepassingsgegevens worden geleverd door Autodata en wij kunnen u deze gegevens 
leveren in pdf-format.

Deze toepassingslijst is bijgesloten bij de aangehechte CD-lijst, welk hulpmiddel nodig is voor 
elke motorcode.

Wanneer dit een specifieke set is voor een groep motorcodes, wordt de toepassingslijst geleverd 
waarop de belangrijkste voertuigen waarvoor deze set is ontworpen worden getoond en vermeldt 
niet elk model waarop elke pen past.

Wanneer dit een masterset is, dan zijn alle voertuigen opgenomen

Talen
Op de bijgesloten CD zult u ook dit document aantreffen in de volgende talen:
Engels | Nederlands | Frans | Duits | Portugees | Spaans

De gegevens zijn het auteursrecht van The Tool Connection en dienen niet te worden 
gereproduceerd.

Motorcode Type CIlinderinhoud Model Modeljaar

M60B30
30 8S 1 geen VANOS

2997cc E34 530i
E32 730i
E38 730i

93 to 95
92 to 94
94 to 96

M60B40
40 8S 1 geen VANOS

3982cc E34 540i
E32 740i
E38 740i
E31 840i

93 to 95
92 to 94
94 to 96
92 to 96

M62B35
35 8S 1 geen VANOS 3498cc E39 535i

E38 735i
96 to 98
96 to 97

M62TUB35
35 8S 2 enkele VANOS 3498cc E39 535i

E38 735i
97 to 2003
98 to 2002

M62B44
44 8S 1 geen VANOS

4398cc E39 540i
E38 740i
E31 840ci

96 to 98
96 to 98
96 to 97

M62TUB44
44 8S 2 enkele VANOS

4398cc E39 540i
E38 740i
E53 X5 4.4i

98 to 2003
99 to 2001
99 to 2003

M62B46
46 8S 1 enkele VANOS 4619cc E53 X5 4.6i 2001 to 04

Range Rover
V8/44 8S 2 enkele VANOS 4400cc Range Rover (02) 4.4 2003 to 05

Morgan M62 4398cc Aero 8 2000 to 04

Onderdelen A, B, C en D
Borggereedschap voor de nokkenassen aan de in- en uitlaatzijde: A, B, C en D passen op de 
nokkenassen aan de in- en uitlaatzijde en borgen deze. Op de motor moeten de onderdelen net 
zo in elkaar passen als in de opbergdoos.

Onderdeel E
Voorspanner nokkenasketting: hiermee stelt u de spanning van de nokkenasketting af voordat 
u de kettingspanner monteert. Wordt bij motoren met VANOS in combinatie met onderdeel M 
gebruikt.

Onderdeel F
Borggereedschap voor vliegwiel: onderdeel F is speciaal ontworpen voor de BMW E54 (X5) en 
de Range Rover met 4.4 V8 BMW-motor.

Onderdeel G
Borggereedschap voor vliegwiel: onderdeel G dient om het vliegwiel op alle andere BMW M60/
M62-motoren te borgen (alle toepassingen waar onderdeel F niet voor wordt gebruikt).

Onderdeel H
Dop voor VANOS-actuator: een speciaal ontworpen dop om de VANOS-actuator te 
verwijderen.

Onderdelen I en J
Borggereedschap voor de linker en rechter nokkenassensor: hiermee borgt u op motoren met 
VANOS de nokkenassensoren in de stand voor de juiste timing.

Onderdeel K
Kettingspannerpennen secundaire ketting: BMW M60/M62-motoren hebben een enkele ketting 
die de nokkenassen aan de inlaatzijde in beide cilinderrijen aandrijft en een secundaire ketting 
die vervolgens de nokkenassen aan de uitlaatzijde aandrijft.
Elke cilinderrij heeft een korte ketting en een aparte kettingspanner voor deze secundaire 
ketting. De onderdelen K worden gebruikt om deze laatste kettingspanners in de ingetrokken 
stand te borgen. 

Onderdeel L
VANOS afstelgereedschap: hiermee zet u tijdens montage en afstelling de VANOS in de uiterst 
linkse stand tegen de eindstop. In combinatie met I en J gebruiken

Onderdeel M
Kettingspannerblok: in combinatie met E gebruiken (alleen bij motoren met VANOS).

Voorbereiding
• Verwijder beide cilinderkopdeksels.
• Maak alle olieleidingen voor de nokkenassen van de beide cilinderkoppen los.
• Verwijder de voorste krukaspoelie (trillingsdemper)




