
Instruction (PT)

Descrições dos componentes

Componentes A

A cavilha de alinhamento da árvores de 
cames da bomba de injecção é utilizada 
para manter a árvore de cames na posição 
correcta e permite que o carreto da came 
seja desapertado enquanto se mantém a 
posição da árvore de cames (utilize sempre 
uma ferramenta de bloqueio do carreto 
adequada para evitar danificar a cavilha).

Componentes B/C

Os componentes B e C são ambos 
ferramentas de bloqueio da posição da 
cambota e 

embora tenham o mesmo princípio de 
funcionamento, são diferentes. Utilize 
a ferramenta adequada para o veículo 
conforme recomendado pelas instruções do 
fabricante.

NB: Uma polia da cambota que necessite 
da T10050 tem a marca de sincronização 
alinhada com um dente no mesmo ponto 
que uma polia que necessite da T10100; a 
marca de sincronização situa-se entre os 
dentes.

Preparação:

Nota: Nos casos em que estes motores 
forem instalados na configuração “frente 
para trás”, será necessário remover a 
grelha frontal e os radiadores. Para 
facilitar significativamente esta operação, 
recomendamos a utilização do Kit de Pino 
Guia VAG (Referência 4637) 

• Para a substituição da correia da 
transmissão da árvore de cames, só será 
necessário remover:

  Cablagem e suporte do sensor de 
pressão DPF

  Bomba de elevação de combustível 
de baixa pressão

 Arco da roda interior
 Protecção inferior do motor
  Correias e polias de transmissão 

auxiliares
 Tampas da correia
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Componentes D/E

O componente D permite ao utilizador 
ajustar a polia de tensão da correia de 
transmissão da árvore de cames e o 
componente E é então utilizado para 
bloquear o tensor na posição retraída para 
facilitar a remoção e a instalação da correia.

Componentes F

O componente F é utilizado para bloquear 
o tensor da correia auxiliar na posição 
retraída

Componentes G

A ferramenta G de bloqueio do carreto 
permite ao utilizador suportar o carreto 
adequado enquanto se desaperta a 
respectiva fixação sem danificar as cavilhas 
de bloqueio

Componente H

O extractor do cubo da árvore de cames 
é necessário para desmontar a cabeça do 
cilindro superior. É utilizado para remover 
as engrenagens de came para came de 
modo a que possam ser sincronizadas 
correctamente uma com a outra.

Componente I

Para alinhar o módulo do veio de equilíbrio 

Estas instruções destinam-se exclusivamente 
a orientação e recomendamos a utilização 
de um manual de oficina adequado ou a 
consulta de Audodata.ltd.uk

A Tool Connection não pode ser 
responsabilizada por quaisquer danos 
provocados pela utilização destas 
ferramentas.

D E

www.lasertools.co.uk

Conjunto de sincronização do motor - VAG 1.6 | 2.0 TDi CR

Este kit foi concebido para instalação nos mais recentes motores Common Rail a diesel, que 
são significativamente diferentes dos motores PD mais antigos 

Estes motores CR combinam transmissões por correia e engrenagem utilizando uma correia 
dentada para transferir o comando da cambota para uma das árvores de cames e depois 
utilizam engrenagens para transferir o comando de uma came para outra.




