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Part No. 5212

Kit de ferramentas de  
sincronização do motor 
Land Rover TD4 2.2D  
Peugeot 2.0 | 2.2D 
Volvo 2.0D  
Ford 2.0 | 2.2D 

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 nas
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 corrente/
correia da distribuição (a menos que
especificamente indicado)

• Não utilize a correia/corrente da
distribuição para bloquear o motor

quando desapertar ou apertar os 
parafusos da polia da cambota

• Antes de remover, assinale a direcção
da correia/corrente

• 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

• Verifique o sincronismo da bomba de
injecção diesel depois de reinstalar a
correia

• Cumpra todos os binários de aperto

Informações gerais
Consulte sempre o manual de assistência do fabricante do veículo ou um manual de 
instruções adequado.
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Plan Layout

Ref Código
PSA  
Refª OEM

Land Rover /Ford 
Refª OEM

Volvo  
Refª OEM

Descrição

A C101 0188.M 303-1277 999-7122
Cavilha de sincronização da 
polia da árvore de cames

B C351 0188.X
303-1270 
303-1059

999-7121
Cavilha de bloqueio para 
sincronização no volante

C C056 0188.F 303-1272
999-7119 
999-7120

Ferramenta de bloqueio do 
volante/engrenagem circular

A

C

B

Marca Modelo Código do motor

Peugeot
807 (05-11) | 407 (05-11) 
607 (05-09)

DW10UTED4 (RHK) | DW10BTED4 (RHR) 
DW12BTED4 (4HS | 4HP | 4HT | 4HR)

Citroën C4 (04-10) | C5 II (04-10) DW10BTED4 (RHR)

Land Rover Freelander (06-10) DW12BTED4 | 224DT

Volvo
S40 (03-10) | V50 (06-10)
C70 (06-10) | S80 (07-10)
C30 906-10) | V70 (07-10)

D420T 2.0D

Ford
S Max 2.2 (08-10) 
Galaxy 2.2 (08-10) 
Mondeo 2.2 | 2.0 (07-10)

QXBA(2.2) | QXWA(2.0) | QXBB(2.0)
Q4BA(2.2) | QXWA(2.0) | QXWB(2.0)
AZBA(2.0) | AZBC(2.0) | AZWA(2.0)

Land Rover TD4 2.2D | Peugeot 2.0/2.2D | Volvo 2.0D | Ford 2.0/2.2D onwards 

Preparação
•  Caso seja necessário aceder, remova os 

seguintes componentes
1. Instalação do motor lado direito
2. Correias da transmissão auxiliares
3. Motor de arranque

Componente A 
Cavilha de sincronização da polia da 
árvore de cames
O componente A foi desenvolvido para 
deslizar pelo orifício de sincronismo na polia 
da árvore de cames e bloquear num orifício 
correspondente na cabeça do cilindro.
N.B. esta cavilha não foi desenvolvida para 
bloquear a árvore de cames contra o aperto 
ou para desaperto da fixação da árvore de 
cames. Utilize uma ferramenta adequada 
para fixação da polia caso seja necessário 
removê-la.

Componentes B
Cavilha de bloqueio do volante
Para instalar a cavilha de bloqueio do 
volante, primeiro deve remover-se o motor 
de arranque. 
N.B. esta cavilha não foi desenvolvida para 
bloquear a árvore de cames contra o aperto 
ou para desaperto da fixação da árvore de 
cames. Para esse fim, utilize o componente C 
para bloquear o volante.

Componentes C
Ferramenta de bloqueio do volante/
engrenagem circular
O componente C é utilizado para bloquear o 
volante contra o binário e aperto necessário 
para desapertar as fixações da polia da 
cambota. O componente C exige a remoção 
do motor de arranque.

Desenvolvido para os motores, diesel common rail 2.0/2.2 DOHC que equipam os veículos Land 
Rover, Peugeot, Ford e Volvo.
Este kit permite a substituição da correia da distribuição mantendo em simultâneo a posição 
sincronizada correcta das árvores de cames e da cambota.
Estes motores recorrem a uma correia da distribuição para transmitir a acção da cambota para 
uma das árvores de cames. A acção é então transferida de uma das árvores de cames para a 
outra através de uma correia que se encontra na cabeça do cilindro. Este kit foi desenvolvido 
para assistência/substituição exclusivamente da correia da distribuição.
N.B As informações abaixo destinam-se exclusivamente a consulta. A Tool Connection Ltd 
recomenda a utilização dos dados do fabricante ou a Autodata.

Aplicações: 

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 workshop 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 
The Tool Connection cannot be held responsible for any damage caused what so ever.
ALWAYS USE A REPUTABLE WORKSHOP MANUAL

Cavilha de bloqueio do volante

Cavilha de sincronização da polia 
da árvore de cames

Ferramenta de bloqueio do volante




