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Motordistributiege- 
reedschapsset 
Audi A4 | A6 | A8  2.4 | 3.2 FSi 
Chain Engines

Part No. 4556

Waarschuwing

Incorrecte of uit-fase distributie 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-aardingskabels 
los (controleer of de radiocode 
beschikbaar is)

• Verwijder vonk- of gloeibougies zodat 
de motor gemakkelijker kan draaien

• Gebruik geen reinigingsvloeistoffen 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/riem is verwijderd 
(tenzij specifiek vermeld)

• Gebruik de distributieketting/riem niet 
om de motor te vergrendelen tijdens 
het verslappen of aantrekken van 
krukaspoeliebouten

• Markeer de richting van de ketting/
riem alvorens hem te verwijderen

• Het is altijd raadzaam de motor 
langzaam met de hand te 
draaien en om de nokkenas- en 
krukasdistributieposities opnieuw te 
controleren.

• Krukassen en nokkenassen mogen 
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 
vervangen

• Controleer alle aanhaalkoppels
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Inhoud

Ref Code Oem Code Omschrijving

A C356 T40070 Nokkenasborggereedschap

B C357 T40069 Krukasdistributiepen

C C358 T40071 Distributiekettingspannerborgpen

A
C

B

Instructies

De tandkettingen bevinden zich aan de 
achterkant van de motor.

Daarom is het nodig om de motor, 
de transmissie en het vliegwiel te 
verwijderen, voordat de tandkettingen 
verwijderd en vervangen kunnen worden.

De krukaspoelie moet soms worden 
gedraaid tot vlak voor het bovenste dode 
punt, zodat de krukasrichtpen (B) erin 
gestoken kan worden.

De tapgaten van de nokkenassen moeten 
naar boven gericht zijn en de balansas 
moet op zijn plaats vergrendeld worden.

Zet de vergrendelinginstrumenten voor 
de nokkenas (A) op hun plaats en draai de 
borgbouten aan tot 20 Nm.  
(Als dit instrument niet gemonteerd kan 
worden, is de kleptiming onjuist.)

Het is nodig om de kettingspanners te 
verwijderen om de ketting te kunnen 
verwijderen en vervangen.

De spannerplunjer moet ingedrukt zijn en 
op zijn plaats worden vergrendeld met 
een spannerborgpen (C).

Wanneer de kettingen zijn verwijderd, 
lijnt u de nokkenassen uit en zet u de 
nokkenasrichtinstrumenten (A) terug op 
hun plaats.

Breng de kettingen weer aan. 

Aanbevolen wordt dat na de verwijdering 
van alle instrumenten de krukas tweemaal 
wordt gedraaid en de kleptimingposities 
opnieuw worden gecontroleerd door 
de nokkenas en de krukasinstrumenten 
opnieuw te bevestigen.

Overige benodigde werktuigen:

T10172   Voorspanner voor 
nokkenasrichter

T10172/2   Voorspanner voor 
nokkenasrichter

T40058 Krukaspoelieboutadapter  
 (23162-95)

T10035  Nokkenasketting-
wieladapter

3212 Steeksleutel met twee   
 pennen

Toepassingen

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

• Spaans




