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Master motordistributie- en borggereedschap – Volkswagen Audi Group  
 
Deze master motordistributiegereedschapsset omvat het gereedschap 
dat men nodig heeft voor werkzaamheden aan de nieuwste FSi/TFSi-
motoren plus het oorspronkelijke gereedschap dat men nodig heeft voor 
oudere modellen 
 
Inleiding: 
 
Dit is een motor met kettingaandrijving die niet wordt gezien een service-
onderdeel.  De ketting dient alleen vervangen of gecontroleerd te worden 
wanneer de tandwielen of spaninrichtingen worden gedemonteerd. 
De levensduur van de ketting is afhankelijk van: 

• Correcte spanning  
• Correcte tandwieluitlijning 
• Correcte smering 

 
Instructies voor gebruik 
 
Raadpleeg altijd de servicehandleiding van de fabrikant van het voertuig of 
een geschikt instructieboek van de eigenaar. 
 
De Tool Connection Limited adviseert en onderschrijft het gebruik van de 
instructie- en toepassingsboeken van Autodata Timing Belts, Chains and 
Gears. 
 
Beide boeken zijn verkrijgbaar bij uw Laser Tools distributeur: 
 
Onderdeel Nr 3601  Autodata Timing Belts 
Onderdeel Nr 3626  Autodata Timing Chains and Gears 
 
Afbeelding van de meest recente boeken 
 
Of ga voor een enkel toepassingshoofdstuk en instructies met betrekking tot 
een specifieke motor naar: 
http://www.autodata-online.com/uk/timingbelt.asp 
 
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 
Portugees 
Spaans 
 
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. 
 
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 

 
 
 
Algemene richtlijnaantekeningen voor distributiegereedschap 
 
Klepafstelling 
 
Klepafstelling is essentieel voor de efficiënte prestatie van de benzine- of 
dieselmotor.  De kleppen worden door de nokkenas(sen) geopend en 
gesloten die worden aangedreven door de nokkenas(sen) die worden 
aangedreven door de nokkenriem, ketting of tandwielen van de nokkenas. 
 
 
Nokkenasborggereedschap 
 

• De nokkenas TDC-locatiepen is ontworpen om in het cilinderblok te 
schroeven en om een stop te bieden voor de krukas om hem ertegen 
te positioneren om de TDC-positie in te stellen. 

• Draai de motor in de normale draairichting tot de distributiemarkering 
op het injectiepomptandwiel in lijn is met het aangegoten hijsoog op 
de distributiekap.  

• Verwijder de plug uit de toegang tot het cilinderblok en schroef de 
TDC-locatiepen in. 

• Draai de krukas naar rechts tot de krukwang in contact komt met het 
einde van de pen. Cilinder nummer 1 is nu op TDC op ontstekingsslag 
gezet. 

 
 
Nokkenasinstellings-/Borggereedschap 
 

• Nokkenasinstellings-/borggereedschap wordt gebruikt om een 
referentiesleuf, in het einde van de nokkenas, in lijn te brengen met het 
bovenvlak van de behuizing van de nokkenas om de nokkenas in de 
(TDC) Top Dead Centrumpositie te houden. 

• Volg de instructies in de servicehandleidingen om de nokkenas- en 
distributiekettingkappen te verwijderen. 

• Draai de motor in de normale rotatierichting tot de 
nokkenasinstelling/borgplaat in de bewerkte sleuf in het einde van de 
nokkenas kan worden gestoken. 

• Bij het monteren van de nokkenasinstelling/borgplaten, kunnen 
voelmaten/vulplaatjes van gelijke dikte onder weerskanten van de 



plaat worden gestoken tot alle speling is geëlimineerd. De nokkenas 
wordt nu vergrendeld in zijn distributiepositie en men kan nu 
servicewerkzaamheden uitvoeren. 

 
Spangereedschap 
 
De spanning van de ketting is van levensbelang en moet worden ingesteld 
met behulp van de spaninrichting.  Wanneer een automatische spaninrichting 
is gemonteerd dient er niet aan geknoeid te worden. 
Handmatig gespannen kettingen moeten worden gespannen conform de 
specificatie van de fabrikant. Zie Laser 4212 of Laser 3899 voor een 
handmatige spaninrichting 
 
Toon afbeeldingen en details 
 
 

 
Speciaal gereedschap in deze set 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


