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Ref Code Ref. OEM Omschrijving

A C522 303-530 Borggereedschap nokkenas (2)

B C523 303-588 Poelietrekker krukas

C C524 303-645/303-531 Borgpen krukas

D C525 303-532 Distributiekettingspanner
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Toepassingen

Merk Model Maat Motorcode jaar

Jaguar Daimler V8/Sport 4.0 | 3.2 
4.2 | 3.5 

BC | LB | LC | GC | AC | KC 
DC | CC | CE | NC | EC | PA | HB 
1B | RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

S Type XJ8 |  XJR 
XK8 | XKR 
V8

BC | LB | LC | GC | AC | KC | DC 
CC | CE | NC | EC, PA | HB | 1B  
RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

Land Rover Discovery
Range Rover 
Supercharged

3 
4.2 
4.4

448 PN | 428 PS -2010

De toepassingslijst voor dit product is samengesteld met verwijzing naar het OEM Tool

Code met de Componentcode.

In de meeste gevallen is het gereedschap specifiek voor dit type motor en heeft men het 
nodig voor het onderhouden van de nokband of -ketting.

Wanneer de motor is geïdentificeerd als een interferentiemotor klep naar zuiger zal er schade 
ontstaan wanneer men de motor laat draaien met een gebroken nokband.

Vóór het verwijderen van de cilinderkop dient een compressiecontrole van alle cilinders te 
worden uitgevoerd.

Raadpleeg altijd een geschikte werkplaatshandleiding alvorens te proberen een nokband of 
-ketting te vervangen.

Het gebruik van dit motordistributiegereedschap komt zuiver neer op de keuze van de 
gebruiker en Tool Connection kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige veroorzaakte 
schade.

GEBRUIK ALTIJD EEN GOEDE WERKPLAATSHANDLEIDING

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
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Distributiegereedschapsset Instructies – de distributie controleren

Voorbereiding

1. De accu loskoppelen: Let op, tijdens 
het loskoppelingsproces dienen bij 
voertuigen met sponningloze ruiten 
beide portieren open te staan zodat 
de ramen iets open blijven staan

2. Het is raadzaam de bougies te 
verwijderen om de motor te laten 
draaien

3. Het zal noodzakelijk zijn de 
nokkenkap te verwijderen voor 
toegang tot de nokkenassen en 
radiateurs voor toegang tot de 
krukasfrontpoelie

4. Verwijder de krukassensor die zich 
achter het oliecarter van de motor 
achterin de vliegwielkoppelingsplaat 
bevindt 

Jaguar V8 Distributiegereedschapsset (benzine)

Jaguar benzinemotoren (-2010) zijn robuust en over het algemeen betrouwbare motoren. Bij 
het ouder worden en het oplopen van de kilometerteller ontvangen wij echter rapporten over 
problemen met de distributieketting en koppakking.

Deze vijfdelige set omvat een aantal nokkenasborgbruggen, een frontpoelietrekker, een 
nokkenaspoeliehoudgereedschap en een krukasborgpen. 

De krukasborgpen is speciaal intern ontworpen om twee OEM (markt voor eerste-montage-
onderdelen)-gereedschapsontwerpen te combineren en daardoor de toepassingen van de set uit 
te breiden.

N.B.: deze instructies zijn uitsluitend 
bedoeld als referentie. Raadpleeg de 
instructie van de fabrikant van het 
voertuig of een dergelijke andere 
betrouwbare data provider. The Tool 
Connection Ltd adviseert het gebruik van 
Autodata

1. Draai de motor naar rechts 
met behulp van de centrale 
krukaspoeliebevestiging tot de 
krukasborgpen (C) op de getoonde 
wijze kan worden ingeschoven (Fig1). 

2. Controleer of de nokkenassen zich 
in de juiste positie bevinden door 
zeker te stellen dat de vlakken op 
de rechter nokkenassen omhoog zijn 
geplaatst – wanneer dat niet het 
geval is draait u de nokkenas 360˚ en 
stel opnieuw in.

3. Monteer nokkenasborgbruggen (A) 
over de nokkenassen (Fig2).

4. Verwijdering van de nokkenaspoelies 
dient alleen te worden 
gedaan met behulp van het 
nokkenaspoeliehoudgereedschap 
om te voorkomen dat de nokken 
draaien.

Fig. 1

Fig. 2

Krukasborggereedschap – in plaats van de 
krukastoerensensor gemonteerd.

Op de getoonde wijze monteren.

Nokkenasborgbrug op zijn plaats.

Beschrijving van componenten

Componenten A

Een paar nokkenasborgbruggen – 
gebruiken om de nokkenassen op hun 
plaats te borgen voor het instellen van de 
distributie. 

N.B.: Probeer niet de nokken te laten 
vasthouden door deze bruggen terwijl te 
proberen de nokkenaspoeliebevestigingen 
los te maken. Gebruik altijd component (D) 
om de nokkenpoelie vast te houden tijdens 
het losmaken van de poeliebevestiging.

Componenten B

Frontpoelietrekker – dit is een 
volledige trekkerassemblage waarmee 
de gebruiker de frontpoelie op een 
veilige en gecontroleerde manier 
kan verwijderen. Na het verwijderen 
van de poeliebevestigingsbout de 
krachtschroefplug in het uiteinde van 
de krukas plaatsen en de poeliebrug op 
de poelie bevestigen met behulp van 2 
meegeleverde bouten.

Component C

Krukasborgpen – dit is een speciaal 
ontworpen krukasborgpen. Voor 
het inzetten van deze pen dient de 
krukassensor te worden verwijderd.

Componenten D 

Bedoeld om de distributieketting te 
spannen om de spanner in te stellen.




