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Conteúdo

Ref Code Oem Code Descrição

A C203 3387 | V.159 | T 10020 | U-30009 Chave  de  tensão

B C216 3359 | T20102 | U-40074
Pino de Travagem da Polia da  
Bomba de Injecção

C C095 T10008 | 310-084 | (23-058) Ferramenta de bloqueio do tensor

D C096 T10016 Ferramenta de bloqueio da árvore de cames

E C157 T10050 | 310-085 | (23-059) Ferramenta de bloqueio da árvore de cames

F C162 3418 | T20038 Suporte de fixação da árvore de cames

G C061 2064 | U-20003
Pino de Travagem da Polia da  
Bomba de Injecção

H C070 2065A | U-40021 Suporte de fixação da árvore de cames

I C158 Parafuso de fixação M5 x 55mm

J C159 T20046 Parafuso e porca

K C284 T20046 Cavilha tensora da árvore de cames

L C161 3369 Guias de apoio
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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

A lista de aplicações desta ferramenta foi elaborada mediante consulta ao Código de 
Ferramenta OEM

com o Código de Componente.

Na maioria dos casos, as ferramentas são específicas deste tipo de motor e são necessárias para 
manutenção da correia ou corrente de distribuição.

Se o motor for do tipo de “interferência”, a quebra da correia de transmissão faz com que as 
válvulas do motor danifiquem os pistões levando a que o motor tenha de ser reparado.

Deve verificar-se a compressão de todos os cilindros antes de se proceder à remoção da cabeça 
do cilindro.

Consulte sempre um manual de oficina adequado antes de tentar substituir a correia ou 
corrente da distribuição.

Autodata

Os nossos dados sobre aplicações são fornecidos pela Autodata.  
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

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

Idiomas

No CD em anexo, também poderá encontrar este documento nos seguintes idiomas:

• Inglês
• Neerlandês
• Francês
• Alemão
• Português
• Espanhol

A utilização destas ferramentas de sincronismo do motor é da exclusiva responsabilidade do 
utilizador e a Tool Connection não pode ser responsabilizada por quaisquer danos causados.

UTILIZE SEMPRE UM MANUAL DE OFICINA CONCEITUADO
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Poleia de Assentamento do Eixo de Transmissão 

Permite que a regulação correcta do motor possa ser 
efectuada a seguir à remoção simples da bomba de 
vácuo e poupa tempo e despesa porque não é 
necessário remover a cobertura e a vedação do eixo de 
transmissão. Quando o cinto de regulação se partiu ou 
foi removido, esta ferramenta pode ser usada com uma 
chave de porcas de extremidades abertas para girar o 
eixo de transmissão para a posição de regulação 
correcta. Em seguida, os dois Parafusos de Cavilha são 
introduzidos para permitir um alinhamento correcto.

Pino de Travagem da Polia da Bomba de Injecção 

Este pino tem 15,4 mm de diâmetro e é usado em 
motores que possuem uma Roda Dentada da Bomba 
de Injecção numa só peça.

Poleia de Assentamento do Eixo de Transmissão 

Usada para definir os parâmetros correctos da posição 
de regulação do eixo de transmissão. A parte central 
da poleia cabe na extremidade com ranhuras do eixo 
de transmissão. As extremidades da poleia localizam-se 
na cabeça do cilindro. O alinhamento correcto é obtido 
colocando um calço de espessura igual ou um 
calibrador de folga entre ambas as extremidades da 
poleia e a cabeça do cilindro.

Pino e Porca M5 x 55 mm 

Usado para aplicar pressão no êmbolo de tensão para 
soltar a tensão do cinto de regulação.

Pino de Travagem 

Usado em conjunto com o Pino e a Porca acima 
descritos, para travar o ajustador de tensão na posição 
retraída, a fim de permitir que o cinto de regulação 
velha possa ser removido e o cinto de regulação novo 
instalado.

Parafuso de bloqueio M5 x 60 mm 

Usado para travar o acoplamento da ventoinha viscosa 
quando esta está a ser desaparafusada, usando uma 
chave sextavada adequada.

Guias de Apoio 

Alguns carros necessitam que o painel da frente seja 
movido para a frente para permitir o acesso ao motor.

Chave Inglesa de Tensão 

Esta chave inglesa é usada para instalar cintos de 
regulação e é necessária para segurar e posicionar 
a polia de tensão do cinto em alinhamento, 
enquanto a porca central é apertada.

Pino de Travagem da Polia da  
Bomba de Injecção  
Este pino é usado para travar a posição de 
regulação do eixo de transmissão à bomba de 
injecção e destina-se a ser usado com as rodas 
dentadas de duas partes que são retidas por três 
pinos. O pino e especialmente oco, para evitar que 
o pino seja empurrado para fora pelo combustível.

Forquilha de Tensão

Introduzida na unidade automática de tensão, 
depois da tensão ter sido liberada mas antes do 
cinto regulador ser removido. Esta ferramenta é 
deixada em posição até a tensão ter sido definida 
de novo, depois de instalar um cinto novo.

Ferramenta de Travagem do Eixo de 
Transmissão 

Esta ferramenta é instalada através das duas rodas 
dentadas do eixo de transmissão e localizada na 
cabeça do cilindro, para definir a regulação 
correcta antes do cinto de regulação e/ou o cinto 
do eixo de transmissão do exaustor ser removido.

Ferramenta de Travagem do Eixo de Manivela

Usada para definir a posição de regulação do eixo 
de manivela durante a remoção e a substituição do 
cinto de regulação. 
Primeiro, o eixo de manivela é girado para o TDC 
no cilindro n.º 1, verificando se as marcas de 
regulação nos cubos das rodas dentadas do eixo de 
transmissão estão alinhadas. 
Deslize a ferramenta de travagem do eixo de 
manivela em posição, para que a marca ou seta 
triangular da ferramenta (situada do lado 
esquerdo, por trás do punho) se alinhe com a 
marca de regulação na roda dentada do eixo de 
manivela.
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