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Inhoud

Ref Code Oem Code Beschrijving

A C203 3387 | V.159 | T 10020 | U-30009 Spanningssleutel

B C216 3359 | T20102 | U-40074 Spanborggereedschap wordt

C C095 T10008 | 310-084 | (23-058) Spannerborggereedschap

D C096 T10016 Nokkenasborggereedschap

E C157 T10050 | 310-085 | (23-059) Nokkenasborggereedschap

F C162 3418 | T20038 Nokkenasinstellingsbeugel

G C061 2064 | U-20003 Spanborggereedschap wordt

H C070 2065A | U-40021 Nokkenasinstellingsbeugel

I C158 M5 x 55mm Stelschroef

J C159 T20046 Schroefbout en moer

K C284 T20046 Nokkenasspannerpen

L C161 3369 Steungeleiders
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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 verslap-
pen 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 nokke-
nas en krukasdistributiepositie opnieuw te 
controleren.

•  Krukassen en nokkenassen kunnen alleen 
worden gedraaid nadat het kettingaandrijf-
mechanisme 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 dieselinjec-
tiepomp nadat de ketting is teruggezet

• Controleer alle aanhaalkoppels

Toepassingen

De toepassingslijst voor dit product is samengesteld met verwijzing naar het OEM Tool

Code met de Componentcode.

In de meeste gevallen is het gereedschap specifiek voor dit type motor en heeft men het nodig 
voor het onderhouden van de nokband of -ketting.

Wanneer de motor is geïdentificeerd als een interferentiemotor klep naar zuiger zal er schade 
ontstaan wanneer men de motor laat draaien met een gebroken nokband.

Vóór het verwijderen van de cilinderkop dient een compressiecontrole van alle cilinders te worden 
uitgevoerd.

Raadpleeg altijd een geschikte werkplaatshandleiding alvorens te proberen een nokband of 
-ketting te vervangen.

Autodata

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

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

Talen

Op de bijgesloten CD zult u ook dit document aantreffen in de volgende talen:

• Engels
• Nederlands
• Frans
• Duits
• Portugees
• Spaans

Het gebruik van dit motordistributiegereedschap komt zuiver neer op de keuze van de gebruiker 
en Tool Connection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige veroorzaakte schade.
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Nokkenasinstelbeugel maakt het mogelijk de 
correcte motordistributie uit te voeren na de 
simpele verwijdering van de vacuümpomp en 
bespaart tijd en kosten omdat het niet nodig is de 
afdekking en pakking te verwijderen.

Wanneer de distributieriem is gebroken of is 
verwijderd, kan dit gereedschap worden gebruikt 
met een steeksleutel om de nokkenas naar de 
correcte distributiepositie te draaien. Vervolgens 
worden de twee geleidingsschroeven bevestigd om 
correcte uitlijning mogelijk te maken.

Nokkenasinstelbeugel wordt gebruik voor het 
instellen van de correcte distributiepositie van de 
nokkenas. Het middelste deel van de beugel past in 
het sleufeinde van de nokkenas. De uiteinden van 
de beugel worden op de cilinderkop geplaatst. De 
correcte uitlijning wordt bereikt door het plaatsen 
van gelijke dikte van vulplaatje/voelmaat tussen 
beide uiteinden van de beugel en de cilinderkop.

M5 x 55 mm Schroefbout en moer

Wordt gebruikt om druk uit te oefenen op de 
spanplunjer om de spanning op de distributieriem 
op te heffen.

Spanpen

Deze wordt samen met de bovengenoemde 
schroefbout en moer gebruikt en borgt de 
spanningsregelaar in de ingetrokken positie zodat 
de oude distributieriem kan worden verwijderd en 
de nieuwe distributieriem kan worden gemonteerd.

M5 x 60 mm.

Stelschroef wordt gebruikt voor het borgen van de 
visco-ventilatorkoppeling terwijl hij wordt 
losgeschroefd met behulp van een geschikte 
zeskantsleutel.

Steungeleiders

Bij sommige auto’s moet het voorpaneel naar voren 
worden geschoven om toegang te kunnen krijgen 
tot de motor.

Spansleutel 

Deze sleutel wordt gebruikt bij het plaatsen van 
distributieriemen en is nodig om de riemspanrol 
in lijn vast te houden en te positioneren terwijl 
de centrale moer wordt vastgedraaid.

Spanborggereedschap wordt 

ingebracht in de automatische spaneenheid 
nadat de spanning is opgeheven maar vóór de 
distributieriem wordt verwijderd. Dit 
gereedschap wordt op zijn plaats gelaten tot de 
spanning na het plaatsen van de nieuwe riem 
opnieuw is ingesteld.

Nokkenasborggereedschap wordt geplaatst 
door de twee nokkenastanden en in de 
cilinderkop geplaatst om de correcte distributie 
in te stellen voordat de distributieriem en / of 
uitlaatnokkenasriem wordt verwijderd.

Krukasborggereedschap wordt gebruikt voor 
het instellen van de krukasdistributiepositie 
tijdens zowel verwijdering als vervanging van de 
distributieriem.

De krukas wordt eerst naar het BDP op cilinder 
nr. 1 gedraaid, waarbij wordt gecontroleerd of de 
distributiemarkeringen op de 
nokkenastandnaven in lijn zijn.

Schuif het krukasborggereedschap in positie 
waarbij zeker wordt gesteld dat de driehoekige 
markering/ pijl op het gereedschap ( aan de 
linkerkant achter de hendel) in lijn is met de 
distributiemarkering op de krukastand.
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