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Kit de ferramentas de sincronização do 
motor - Jaguar V8 | Land Rover V8
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Conteúdo

A

D
C

B B B

A

Ref
Código do 

Componente
Refª OEM Descrição

A C522 303-530 Ferramentas de bloqueio da árvore de cames (2)

B C523 303-588 Extractor da polie da cambota

C C524 303-645/303-531 Cavilha de bloqueio da cambota

D C525 303-532 Tensor da corrente de distribuição
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Aplicações

Marca Modelo Tamanhos Código do motor Ano

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

A lista de aplicações desta ferramenta foi elaborada mediante consulta ao Código de 
Ferramenta OEM

com o Código de Componente.

Na maioria dos casos, as ferramentas são específicas deste tipo de motor e são necessárias para 
manutenção da correia ou corrente de distribuição.

Se o motor for do tipo de “interferência”, a quebra da correia de transmissão faz com que as 
válvulas do motor danifiquem os pistões levando a que o motor tenha de ser reparado.

Deve verificar-se a compressão de todos os cilindros antes de se proceder à remoção da cabeça 
do cilindro.

Consulte sempre um manual de oficina adequado antes de tentar substituir a correia ou 
corrente da distribuição.

A utilização destas ferramentas de sincronismo do motor é da exclusiva responsabilidade do 
utilizador e a Tool Connection não pode ser responsabilizada por quaisquer danos causados.

UTILIZE SEMPRE UM MANUAL DE OFICINA CONCEITUADO

Advertência

Um sincronismo incorrecto ou desfasado do motor pode provocar danos nas 
válvulas. 
A Tool Connection não pode, de modo algum, ser responsabilizada por 
quaisquer danos provocados pela utilização destas ferramentas.

Precauções de segurança – Leia, por favor   

• Desligue os fios de terra da bateria 
(verifique se o código do rádio está 
disponível)

• Remova as velas de ignição ou de 
incandescência para que o motor rode 
mais facilmente

• Não aplique líquidos de limpeza na 
correias, carretos ou roletos

• Antes de proceder à remoção, tome 
sempre nota do trajecto da correia da 
transmissão auxiliar

• Rode o motor na direcção normal (no 
sentido dos ponteiros dos relógios, a 
menos que indicado em contrário)

• Não rode a árvore de cames, a cambota 
ou a bomba de injecção diesel depois 
de remover a correia da distribuição (a 
menos que especificamente indicado)

• Não utilize a correia da distribuição 
para bloquear o motor quando 
desapertar ou apertar os parafusos da 
polia da cambota

• Não rode a cambota ou a árvore de 
cames quando a correia da distribuição 
estiver removida

• Antes de remover, assinale a direcção 
da correia

• É sempre recomendável rodar o motor 
lentamente, com a mão, e inspeccionar 
novamente as posições de sincronismo 
da árvore de cames e da cambota.

• As cambotas e as árvores de cames 
só podem ser rodadas com o 
mecanismo da corrente da transmissão 
completamente instalado.

• Não rode a cambota através da árvore 
de cames ou outras engrenagens

• Remova as velas de ignição ou de 
incandescência para que o motor rode 
mais facilmente



4 5

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Etrier de blocage d’arbre à cames en place.

Conjunto de Ferramenta de Sincronismo do Motor Instruções – verificar o sincronismo

Preparação

1. Desligue a bateria: 
Tenha em consideração que os 
veículos equipados com janelas sem 
estrutura devem ter as duas portas 
abertas durante o processo de 
desconexão, de modo a que os vidros 
fiquem ligeiramente abertos

2. Recomenda-se a remoção das velas 
de ignição de modo a facilitar a 
rodagem do motor

3. Será necessário remover a tampa da 
árvore de cames de modo a obter 
acesso às árvores de cames e aos 
radiadores e, daí, à polia da frente da 
cambota

4. Remova o sensor da cambota 
localizado por detrás do cárter do 
motor na parte detrás da placa de 
comando do volante

Conjunto de Ferramenta de Sincronismo Jaguar V8 (gasolina)

Os motores Jaguar a gasolina (-2010) são robustos e, essencialmente, fiáveis. Porém, com o passar 
do tempo e com a soma da quilometragem, temos recebido relatos de problemas associados com 
a correia da distribuição e a junta da cabeça.

Este kit de 5 peças que inclui um par de pontes de bloqueio da árvore de cames, um extractor 
da polia do volante, uma ferramenta de retenção da polia da árvore de cames e uma cavilha de 
bloqueio da cambota. 

A cavilha de bloqueio da cambota foi especialmente concebida internamente para combinar dois 
designs de ferramenta OEM, alargando assim as aplicações do kit.

Nota: estas instruções destinam-se apenas 
a consulta. Queira consultar as instruções 
do fabricante do veículo ou outra fonte de 
dados fidedigna. A Tool Connection Ltd 
recomenda a utilização da Autodata

1. Rode o motor na direcção dos 
ponteiros dos relógios utilizando 
a fixação do centro da polia da 
cambota até a cavilha de bloqueio 
da cambota (C) poder ser encaixada 
conforme se ilustra (Fig1). 

2. Verifique se as árvores de 
cames estão na posição correcta 
certificando-se de que as partes 
planas da árvores de cames da direita 
estão posicionadas para cima – caso 
contrário, rode a cambota 360˚ e 
reponha.

3. Instale pontes de bloqueio da árvore 
de cames (A) através das árvores de 
cames (Fig2).

4. A remoção das polias da árvore 
de cames só deve ser efectuada 
utilizando a ferramenta de retenção 
da polia da árvore de cames de modo 
a impedir que as cames rodem.

Fig. 1

Fig. 2

Ferramenta de bloqueio da cambota – 
instalada no lugar do sensor de velocidade 
da cambota.

Instala-se conforme se ilustra.

Ponte de bloqueio da árvore de cames 
instalada.

Descrições dos componentes

Componentes A

Um par de pontes de bloqueio da árvore 
de cames – utilize-as para bloquear as 
árvores de cames na posição adequada 
para ajustar o sincronismo. 

Nota: Não tente utilizar estas pontes para 
reter as árvores de cames enquanto tenta 
desapertar as fixações da polia da árvore 
de cames. Utilize sempre o componente 
(D) para reter a polia da árvore de cames 
enquanto desaperta a fixação da polia.

Componentes B

Extractor da polia dianteira – trata-se 
de uma unidade de extracção completa 
que permite ao utilizador remover a 
polia dianteira de uma forma segura e 
controlada. Após a remoção do parafuso 
de fixação da polia, coloque o tampão 
roscado na extremidade da cambota e fixe 
a ponte da polia à polia utilizando os 2 
parafusos fornecidos.

Componente C

Cavilha de bloqueio da cambota – trata-se 
de uma cavilha de bloqueio da cambota 
especificamente concebida. A instalação 
desta cavilha exige a remoção do sensor 
da cambota.

Componentes D 

Utilizado para ajustar a tensão da 
corrente de distribuição de forma a 
ajustar o tensor.




