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Part No. 5196

Motorborgset 
BMW N47 | N47S D20A  
Diesel 2.0lt  
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Inhoud

Ref Code OEM Ref Beschrijving

A C529 11 5 320 Vliegwielplaatdistributiepen

B C530 11 8 760 Nokkenasuitlijningsgereedschap

C C531 11 6 480 Krukaspoeliedraaigereedschap

D C532 11 8 740 Hogedrukpomptandverwijderingsgereedschap

E C030 11 3 340 Spannerborgpennen X 2
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Toepassingen

The application list for this product has been compiled cross referencing the OEM Tool 
Code with the Component Code.

In most cases the tools are specific to this type of engine and are necessary for Cam belt or 
chain maintenance.

If the engine has been identified as an interference engine valve to piston damage will 
occur if the engine is run with a broken Cam belt.

A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder 
head.

Always consult a suitable work shop manual before attempting to change the Cam belt or 
Chain.

The use of these engine timing tools is purely down to the user’s discretion and 
Tool Connection cannot be held responsible for any damage caused what so ever.

ALWAYS USE A REPUTABLE WORKSHOP MANUAL

Model Motorcode Jaar

1 series (E81 | 82 | 87 | 88) N47 D20A | N47S D20B/TO | F20 2007-2013

3 series (E90 | 91 | 92 | 93) N47 D20A | N47S D20B/TO | F30 2007-2013

5 series (E60 | 61) N47 D20A, N47S D20B/TO | F10 | F11 2007-2013

X3 (E83) N47 D20A | N47S D20B/TO | F25 2007-2010

Mini N57 | C20U1 2012-2013

Mini N47 C16K1 | C16U1 2012-2013

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. Houdt u altijd 
aan de instructies van de fabrikant van het voertuig.

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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Instructies:

Beschrijving van componenten

Componentes (A) 
Cavilha de sincronização da placa do volante

Utilizada para bloquear a cambota na 
posição nº 1 do ponto morto superior. A 
cavilha é colocada através bloco do motor 
para a parte de trás do volante/placa do 
volante. 
Rode o motor na direcção de rotação normal 
até a cavilha poder ser totalmente colocada. 
Confirme o ponto morto superior do cilindro 
nº 1 verificando a posição dos ressaltos da 
árvore de cames no cilindro nº 1.

Componenten (A) 
Vliegwielplaatdistributiepen

Gebruikt voor het borgen van de krukas 
in zijn TDC nr1 positie. De pen gaat door 
het motorblok in de achterkant van het 
vliegwiel/de vliegwielplaat. 
Draai de motor in zijn normale draairichting 
tot de pen volledig kan worden ingebracht. 
Bevestig TDC nr 1 cilinder door de positie 
van de nokkenlobben op cilinder nr 1 te 
controleren.

Componenten (B) 
Nokkenasuitlijningsgereedschap

Bevindt zich op de uitlaatnok vlak achter de 
nokkenasaandrijftandwielen. Wanneer hij op 
zijn plaats zit wanneer de distributie correct 
is, moeten beide uiteinden van (B) strak op 
de cilinderkop zitten. 
Controleer of component (A) correct op zijn 
plaats zit wanneer hij niet correct zit.
 Wanneer (A) correct is gemonteerd, moet de 
nokkenasdistributie worden aangepast.

Componenten (C) 
Krukaspoeliedraaigereedschap

Ontworpen om over de krukasbevestigings-
boutkoppen te zitten en een geschikte 
aandrijving te bieden voor een ratel die op 

zijn beurt moet worden gebruikt om de krukas 
met de hand te draaien. 

Draai de motor alleen in zijn normale 
draairichting.

Component (D)

Gereedschap voor het verwijderen van de 
hogedruk dieselbrandstofpomppoelie

Ontworpen om de HP-dieselpomp te kunnen 
weghalen terwijl de pomptand op zijn plaats 
wordt gehouden zodat de nokkenketting, 
klepdistributie enz. niet verstoord of 
verwijderd hoeft te worden om de HP-pomp 
te verwijderen of te vervangen. 

Zoek en verwijder de kunststof afsluitdop die 
de HP-pomptandbevestigingsbout bedekt.

Let op dat de motor op TDC Nr 1 staat.

Schroef component (D) in de tand 

De centrale bevestigingsbout van de tand pas 
verwijderen nadat (D) op zijn plaats zit.

Verwijder de HP-pompmontagebouten en 
draai de tandbevestiging los via het midden 
van component (D). 

De HP-pomp zal uit de achterkant van de tand 
worden geduwd.

N.B.: Het gereedschap of de centrale 
bevestiging niet verwijderen terwijl de HP-
pomp niet op zijn plaats zit.

Componenten (E) 

Kettingspannerborgpennen (2)

Deze worden gebruikt om de kettingspanners 
in hun ingetrokken positie te borgen.

N.B.: Deze instructies worden alleen als 
richtlijn gegeven. 

Raadpleeg de instructie van de fabrikant 
van het voertuig of een betrouwbare data-
provider. De Tool Connection Limited adviseert 
het gebruik van de instructiehandleiding van 
Autodata voor distributieketting en riem.

De Tool Connection kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade veroorzaakt, 
ongeacht wat, tijdens het gebruik van dit 
gereedschap.

A

B

Voorbereiding
In verband met de positionering van de kettingaandrijving zal het nodig zijn de motor uit 
het voertuig te verwijderen voor verwijdering/terugzetten van de distributieketting/tand..

D

 

Cilinder nr 1 Positie van de 
nokkenlobben bij  TDC, gezien vanaf 
de voorkant van de motor engine




