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Conjunto de ferramenta  
de distribuição do motor 
Citroën & Peugeot (PSA)  
motores a gasolina 1.4 16v 
Petrol Engines 
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Ref
Código do 
componente

Ref. do fabricante (OEM) Descrição

A C560 4507-TA | 0132QY
Cavilha de distribuição do volante  
do motor 6 mm diâm. Long.

B C121
4533-TAD | 0132-AK | 0188K 
0153AK | 0189K

Grampo da correia de distribuição

C Cavilha de 3 mm Cavilha do tensor

D C089
0178D | 0194A | 0132AB 
4527-TS2 | 5711-TD

Cavilha de bloqueio da árvore de 
cames (admissão 16v) 5 mm diâm.

E C101
4533-TAC1 | 0132-AJ1 | 0189B 
0187B | 0188M | 0194B

Cavilha de bloqueio da árvore de 
cames (escape 16v) 8mm diâm.

F C039 0132RZ | 4507-TB
Cavilha de bloqueio da árvore de cames 
(motor de 8 válvulas) 10mm diâm.

G C038 4507-TA | 0132QY
Cavilha de bloqueio do volante do 
motor. 6 mm diâm. Curta
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Aplicações

Marca Modelo Códigos de motor Ano

Citroën Berlingo 1.4 KFU (ET3JP4), KFV (TU3JP), KFW 2001-2011

C2, C3,C3 Pluriel 1.4 KFU (ET3JP4), KFV (TU3JP) 2002-2010

Nemo KFU (ET3JP4), KFV (TU3JP) 2008-2010

C4 16v 1.4 KFU (ET3JP4), KFV (TU3JP) 2004-2011

Peugeot 206 KFU (ET3J4), KFV (TU3JP), KFW (TU3JP) 2003-2008

207 KFU (ET3J4), KFV (TU3JP), KFW (TU3JP) 2005-2011

307 KFU (ET3J4), KFV (TU3JP), KFW (TU3JP) 2003-2008

1007 KFU (ET3J4), KFV (TU3JP), KFW (TU3JP) 2006-2011

Bipper KFU (ET3J4), KFV (TU3JP), KFW (TU3JP) 2008-2010

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. Cumpra sempre as instruções do 
fabricante do veículo.

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

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

• Cumpra todos os binários de aperto
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Instruções

Descrição dos componentes

Componente A - Ferramenta de bloqueio 
do volante do motor

Esta ferramenta é utilizada para bloquear 
o volante do motor na sua posição de 
distribuição. 

Encaixa na traseira do espaço do filtro de óleo 
e é utilizada quando o acesso não permite a 
utilização do componente G.

Componente B – Grampo da correia da 
distribuição

Utilizado para fixar a nova correia na posição 
durante a sua montagem em redor das polies 
da árvore de cames.

Componente C – Cavilha de bloqueio do 
tensor

Utilizado para bloquear o tensor na sua 
posição retraída, conforme ilustrado.

Preparação
• Dependendo do modelo do veículo, deve preparar a desmontagem dos seguintes 

componentes para ganhar acesso ao espaço da correia da distribuição.

• Roda dianteira direita e cava da roda interior do lado direito.

• Guarnições anti-salpicos superior e inferior no compartimento do motor.

• Correia de comandos dos auxiliares e componentes conforme requerido para acesso.

• Tampas da correia da distribuição e da polie da cambota.

• Em algumas aplicações, é necessária a remoção do filtro de óleo para facilitar o acesso.

• Suporte do motor do lado direito (extremidade da correia da árvore de cames)

Este conjunto foi concebido para disponibilizar as ferramentas necessárias para a geração 
actual dos populares motores ET3 1.4 a gasolina de 8v e 16v comandados por correia do 
grupo PSA.
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Componente C – Cavilha de bloqueio  
do tensor

Utilizado para bloquear o tensor na sua 
posição retraída, conforme ilustrado.

Componente D – Cavilha de bloqueio da 
admissão da árvore de cames (16v)

Utilizado para bloquear a polie do came de 
admissão na sua posição de distribuição em 
motores de 16v.

Componente E – Cavilha de bloqueio do 
escape da árvore de cames (16v)

Utilizado para bloquear a polie do came de 
escape na sua posição de distribuição em 
motores de 16v.

Componente F – Cavilha de bloqueio da 
árvore de cames (8v)

Componente F – Cavilha de bloqueio da árvore 
de cames – utilizado para bloquear a árvore 
de cames na sua posição de distribuição em 
motores de 8 válvulas.

Componente G - Ferramenta de bloqueio 
do volante do motor

Utilizado para bloquear o volante do motor na 
sua posição de distribuição. Quando o acesso 
for difícil, utilize o componente A.
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