
www.lasertools.co.uk

Part No. 5451  

Conjunto de ferramenta  
de distribuição do motor   
- BMW M60 | M62  

www.lasertools.co.uk

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
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Part No. 5451
Conjunto de ferramenta de distribuição do motor   
- BMW M60 | M62

Este conjunto foi desenvolvido para a regulação e bloqueio dos 
componentes da árvore de cames e da cambota dos motores V8 a gasolina 
BMW M60 e M62 VANOS e não VANOS, aplicados nos veículos BMW, 
Range Rover e Morgan Aero 8.

Instruções

Motores equipados com VANOS

Nota: as porcas e os parafusos da árvore 
de cames têm roscas de passo esquerdo

• Tensores de corrente de cames secundários 

• Ao reinstalar as correntes de cames em 
motores equipados com VANOS, a BMW 
recomenda a utilização de um multímetro 
ajustado para continuidade e ligá-lo ao pino 
de contacto do afinador da árvore de cames 
e ao parafuso na tubagem de óleo na 
cabeça do cilindro, conforme ilustrado. 

 

• Com o componente L, rode o fixador da 
árvore de cames para a esquerda com uma 
chave dinamométrica ajustada para 40Nm. 
Rode a porca de fixação da polie até que o 
multímetro assinale a regulação do afinador 
da árvore de cames. Depois, aperte os 
parafusos de fixação na polie da árvore de 
cames.

• Repita para os dois bancos.

Instalação dos carretos de sensor nas árvores 
de cames de admissão

• Monte o carreto do sensor sem apertar a 
porca de fixação

• Alinhe os carretos de sensor conforme 
ilustrado e monte as ferramentas de 
bloqueio (I e J) conforme ilustrado na fig. 4

Fig. 3

Fig. 4

Banco do lado esquerdo

Banco do lado direito
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Código Código 
OEM BMW

Código OEM 
Range Rover Descrição

A C546 11 2 445 LRT 12-223 | 2
Ferramenta de bloqueio da árvore de 
cames de escape - Cilindro 1 a 4  
(banco do lado direito)

B C547 11 2 441 LRT 12-223 | 1
Ferramenta de bloqueio da árvore de 
cames de admissão - Cilindro 1 a 4 
(banco do lado direito)

C C548 11 2 442 LRT 12-223 | 3
Ferramenta de bloqueio da árvore de 
cames de admissão Cil. 5 a 8  
(banco do lado direito)

D C549 11 2 446 LRT 12-223 | 4
Ferramenta de bloqueio da árvore de 
cames de escape Cil. 5 a 8  
(banco do lado direito)

E C385 11 4 230
11 3 390 LRT 12-222 Ferramenta de pré-tensão da corrente 

de cames

F C526 11 5 180 LRT 12-227 Ferramentas de bloqueio do volante do 
motor E54 (X5) e Range Rover

G C020 11 2 300 Ferramenta de bloqueio do volante do 
motor BMW M60/M62

H C550 11 6 420 LRT 12-226 Chave de caixa do solenóide Vanos

I C551 11 6 452 LRT 12-228 | 1 Ferramenta de bloqueio do sensor da 
árvore de cames (lado direito)

J C552 11 6 451 LRT 12-228 | 2 Ferramenta de bloqueio do sensor da 
árvore de cames (lado esquerdo)

K C553 11 3 310 LRT 12-220 Cavilhas do tensor secundário (2)

L C554 11 6 440 LRT 12-224 Afinador Vanos

M C555 11 7 380 LRT 12-221 Calço do tensor da corrente  
(Utilizar com E)

Instruções - verificação e distribuição

Nota: estas instruções são apenas para 
orientação. Consulte as instruções do 
fabricante do veículo ou de uma fonte 
de dados reconhecida. 

A Tool Connection recomenda o uso do 
Autodata.

 

•  Rodar o motor apenas no sentido normal 
de rotação, colocar o motor na posição de 
PMS do cilindro número um e inserir a 
ferramenta de bloqueio do volante do 
motor apropriada.

•  Verificar se o motor está em PMS no n.º 1, 
verificando se os ressaltos dos cames do 
cilindro número um estão conforme 
ilustrado na fig. 1.

 

 

• Depois, montar as ferramentas de 
bloqueio da árvore de cames (A, B, C e D) 
conforme ilustrado na fig. 2. (A e B = 
banco do lado direito, C e D = banco do 
lado esquerdo)

• Assegure-se que os componentes (A, B, C 
e D) encaixam à face nas cabeças do 
motor quando engatados com os veios de 
cames. As árvores de cames têm uma 
parte sextavada que permite utilizar uma 
chave para rodá-los e garantir assim que 
os componentes (A, B, C e D) encaixam 
devidamente. 

Nota: utilize a parte sextavada para fixar a 
árvore de cames e imobilizá-la contra 
qualquer força aplicada para desapertar 
ou apertar as polies da árvore de cames. 

Não utilizar os componentes (A, B, C e  D) 
para imobilizar estas cargas.

• Agora, o cárter do motor já pode ser 
desmontado e retiradas as correntes de 
distribuição e os carretos, conforme 
descrito pelo fabricante.

• Ao aplicar pré-tensão na corrente 
principal, assegure-se que o componente 
(E) é utilizado nos motores não VANOS e 
que o componente (E) com (M) é utilizado 
na corrente principal nos motores VANOS.

• No caso de ser necessário desmontar as 
correntes de transferência, montar as 
cavilhas do tensor da corrente secundário 
(K) após retrair os tensores.

Conteúdos

A B

C D
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K J
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Fig. 1

Fig. 2



4 5

www.lasertools.co.uk www.lasertools.co.uk

Descrição dos componentes Aplicações

Este motor é accionado por uma correia de distribuição, que acciona as árvores de cames, veios 
dos balanceiros e bombas de injecção diesel, em vez das mais tradicionais correntes ou 
engrenagens.

Se o motor for especificado como um MOTOR DE INTERFERÊNCIA, podem resultar 
consideráveis danos em caso de quebra desta correia.

A correia da distribuição faz parte do histórico de assistência e devem cumprir-se as 
recomendações do fabricante.

Os nossos dados sobre aplicações são fornecidos pela Autodata e estamos aptos a 
disponibilizar-lhe estes dados no formato pdf.

Esta lista de aplicações encontra-se incluída no CD em anexo, e discrimina a ferramenta que é 
necessária para cada código de motor.

Caso se trate de um kit específico para um grupo de códigos de motor, a lista de aplicações foi 
fornecida com indicação dos principias veículos para os quais este kit foi concebido e não 
discrimina todos os modelos em que cada cavilha encaixa.

Caso se trate de um kit principal, são incluídos todos os veículos

Idiomas
No CD em anexo, também poderá encontrar este documento nos seguintes idiomas:
Inglês | Neerlandês | Francês | Alemão | Português | Espanhol

Os dados são propriedade da The Tool Connection e não podem ser reproduzidos.

Código de motor Tipo Tamanho Modelo Ano

M60B30
30 8S 1 Não Vanos

2997cc E34 530i
E32 730i
E38 730i

93 to 95
92 to 94
94 to 96

M60B40
40 8S 1 Não 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 Não Vanos 3498cc E39 535i

E38 735i
96 to 98
96 to 97

M62TUB35
35 8S 2 Vanos Simples 3498cc E39 535i

E38 735i
97 to 2003
98 to 2002

M62B44
44 8S 1 Não Vanos

4398cc E39 540i
E38 740i
E31 840ci

96 to 98
96 to 98
96 to 97

M62TUB44
44 8S 2 Vanos Simples

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

98 to 2003
99 to 2001
99 to 2003

M62B46
46 8S 1 Vanos Simples 4619cc E53 X5 4.6i 2001 to 04

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

Morgan M62 4398cc Aero 8 2000 to 04

Components A, B, C e D.
As ferramentas de bloqueio da árvore de cames de admissão e escape – A, B, C e D são 
montadas sobre as árvores de cames de admissão e escape, bloqueado-as na posição. 
Estas interligam-se entre si em pares da mesma forma como são guardadas.

Componente E
Ferramenta de pré-tensão da corrente de cames - utilizada para aliviar e afinar a corrente 
Pode ser utilizada com o componente M (motor VANOS)

Componente F
Ferramenta de bloqueio do volante do motor – o componente F foi especialmente concebido 
para os modelos BMW E54 (X5) e Range Rover motorizados com o V8 4.4 BMW.

Componente G
Ferramenta de bloqueio do volante do motor – o componente G é a ferramenta de bloqueio 
do volante do motor para todos os BMW M60/M62 (aplicações não abrangidas pelo 
componente F)

Componente H
Chave de caixa do solenóide VANOS – uma chave de caixa de dimensão especialmente 
concebida para o solenóide VANOS.

Componentes I e J
Ferramentas de bloqueio do sensor da árvore de cames do banco direito e esquerdo - 
ferramentas de bloqueio concebidas para bloquear os sensores da árvore de cames na 
respectiva posição de distribuição nos motores equipados com VANOS.

Componente K
Cavilhas do tensor da corrente secundário - os motores BMW M60/62 têm uma única 
corrente que acciona os cames de admissão em cada banco e utilizam uma corrente 
secundária curta para transferir o accionamento da árvore de cames de admissão para a 
árvore de cames de escape.
Existe uma corrente curta em cada banco e um tensor secundário para cada corrente curta. 
Os componentes K são utilizados para bloquear estes tensores na posição retraída. 

Componentes L
Afinador VANOS – utilizado para afinar a VANOS no seu batente esquerdo durante os 
procedimentos de montagem e afinação. Utilizar com I e J.

Componente M
Calço do tensor da corrente – utilizado com E (apenas motores VANOS)

Preparação
• Retirar ambas as tampas da cabeça do motor
• Desmontar todas as tubagens de óleo da árvore de cames das cabeças do motor
• Desmontar a polie da cambota (amortecedor de vibração)




