
Instruction (NL)

Beschrijving van componenten

Componenten A
De injectiepompnokkenasuitlijningspen  
wordt gebruikt om de nokkenas in de 
correcte positie te houden en maakt 
het mogelijk de noktand los te maken 
terwijl de positie van de nokkenas wordt 
gehandhaafd (gebruik altijd een geschikt 
tandhoudgereedschap om schade aan de 
pen te voorkomen).

Componenten B/C
Componenten B en C zijn beide 
krukaspositieborggereedschappen en  

hoewel zij volgens hetzelfde principe 
werken, zijn ze verschillend. Gebruik 
de juiste gereedschapeenheid voor het 
voertuig als aanbevolen door de instructies 
van de fabrikant.

NB: Een krukaspoelie die de T10050 nodig 
heeft, heeft zijn distributiemarkering 
uitgelijnd met een tand terwijl bij een 
poelie die de T10100 nodig heeft, de 
distributiemarkering zich tussen de tanden 
bevindt.
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Instruction (NL)

Componenten D/E

Component D stelt de gebruiker in staat de 
spanpoelie van de nokkenasaandrijfriem 
aan te passen en vervolgens wordt 
E gebruikt om de spanner in de 
ingetrokken positie te borgen om het 
verwijderen en terugzetten van de riem te 
vergemakkelijken.

Componenten F

Component F wordt gebruikt om de 
hulpriemspanner in de ingetrokken positie 
te borgen

Componenten G

Met het tandwielhoudgereedschap G kan 
de gebruiker de juiste tand vasthouden 
terwijl de bevestiging wordt losgemaakt 
zonder de borgpennen te beschadigen

Component H

De nokkenasnaaftrekker is nodig bij het 
demonteren van de bovenste cilinderkop. 
Hij wordt gebruikt voor het verwijderen 
van de nok naar noktandwielen zodat zij 
correct op elkaar kunnen worden ingesteld 
ten opzichte van elkaar.

Component I

Voor het uitlijnen van de balansasmodule 

Deze instructies dienen alleen als richtlijn 
en wij adviseren het gebruik van een 
geschikte werkplaatshandleiding of ga naar 
Audodata.ltd.uk

De Tool Connection kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor schade veroorzaakt 
door het gebruik van dit gereedschap.
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Voorbereiding:

N.B.: Wanneer deze motoren in een 
van voor-naar-achter configuratie 
zijn opgesteld, zal het nodig zijn de 
grill en radiateurs aan de voorkant te 
verwijderen. Om deze operatie aanzienlijk 
te vergemakkelijken, adviseren wij het 
gebruik van de VAG-geleidingspenset 
(Onderdeel nr. 4637)

Distributieset - VAG 1.6 | 2.0 TDi CR

Deze set is ontworpen om de nieuwste common-raildieselmotoren die aanzienlijk verschillen 
van de oudere PD-motoren te monteren 

Deze CR-motoren combineren riem- en tandwielaandrijvingen door middel van een getande riem 
om de aandrijving over te brengen van de krukas naar een van de nokkenassen en vervolgens 
tandwielen te gebruiken om de aandrijving van de ene nok over te brengen naar de andere.

• Voor vervanging van de 
nokkenasaandrijfriem verwijder u alleen:

 DPF druksensorbedrading en beugel
 Lagedrukbrandstofopvoerpomp
 Binnenwielboog
 Motor onder scherm
 Hulpaandrijfriemen en poelies
 Riemkappen
 




