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Part No. 5638  

Motorborgset

Alfa Romeo | Fiat | Lancia 
1.2 | 1.4 engines
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Inhoud

Ref Code OEM Ref Beschrijving

A C254 1 860 992 000 Adapter zuigerhoogte (2)

B C491 2 000 004 500 Borggereedschap krukas 

C C571 2 000 015 800 Borggereedschap nokkenaspoelie

D C256 1 860 987 000 Gereedschap voor riemspanner

E C255 1 860 985 000/1 871 000 900 Borggereedschap nokkenas (2)
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Toepassingen

Merk Model Omvang Model Motorcode Jaar

Alfa Romeo Giulietta 1,4 16V 198A4.000 2010-2012
MiTo 1,4 198A1.000 2008-2010
MiTo 1,4 198A4.000 2008-2010
MiTo 1,4 Bi-Fuel LPG 199A6.000 2008-2010
MiTo 1,4 T-Jet 199A8.000 2008-2011
MiTo 1,4 T-Jet 955A1.000 2008-2012

Fiat 500 1,4 T-Jet 169A3.000 2007-2012
Brava 1,2 16V 182B2.000 1998-2000
Brava 1,2 Abarth 188A5.000 2000-2002
Bravo 1,4 Abarth Esseesse 192B2.000 2009-2012
Bravo 1,4 198A1.000 2007-2011
Bravo 1,4 16V 198A4.000 2007-2012
Grande Punto 1,4 16V 198A4.000 2007-2010
Grande Punto 1,4 199A6.000 2006-2010
Grande Punto 1,4 199A8.000 2007-2010
Grande Punto 1,4 16V 199A8.000 2008-2010
Idea 1,2 188A5.000 2004-2012
Idea 1,4 192B2.000 2004 -2012
Idea 1,4 16V 843A1.000 2004 -2012
Marea 1,2 182B2.000 1998-2000
Marea Weekend/Marengo 1,2 182B2.000 1998-2000
Palio Weekend 1,2 16V 188A5.000 2001-2006
Panda 1,4 169A3.000 2006-2011
Punto 1,2 176B9.000 1997-1999
Punto/Punto Classic 1,2 188A5.000 1999-2008
Punto/Punto Classic 1,4 843A1.000 2003-2006
Stilo 1,2 188A5.000 2001-2004
Stilo 1,4 192B2.000 2005-2008
Stilo 1,4 843A1.000 2004-2008

Lancia Delta 1,4 T-Jet 150 198A1.000 2008-2011
Delta 1,4 T-Jet 120 198A4.000 2008-2012
Delta 1,4 T-Jet 120 LPG 198A4.000 2009-2012
Musa 1,4 16V 843A1.000 2004-2012
Ypsilon 1,2 16V 176B9.000 1996-2000
Ypsilon 1,4 16V 843A1.000 2003-2006

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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Onderstaande informatie is uitsluitend als leidraad bedoeld. 

The Tool Connection Ltd beveelt het gebruik van gegevens van de fabrikant of van 
Autodata aan. Voorbereidende procedures kunnen afhankelijk van de specificaties  
van het voertuig afwijken. 

Zie de gegevens van de fabrikant.

E

Water Pump

Tensioners

Crankshaft

B =

Camshaft
(RH End)

B   Borggereedschap krukas  
(rechter uiteinde)

Plaats onderdeel (B) op de krukas en borg 
de krukas met de meegeleverde bout.  
Maak de bevestiging van de riemspanner 
iets los, schuif deze opzij en verwijder de 
riem.

Zie boven (als u onderdeel B gebruikt, 
heeft u onderdeel A niet nodig).

N.B. Volg bij het instellen van de 
riemspanning de instructies van de 
fabrikant voor het exacte type  
voertuig op.

E  Borggereedschap nokkenas

Verwijder de twee stoppen uit het 
nokkenashuis en druk de middelste pen 
van het nokkenasgereedschap in de 
uitlijnsleuf van de nokkenas (E).

Zet het met de vingerschroef vast. Soms 
moet u het gereedschap weer weghalen 
en de krukas één omwenteling 
ronddraaien om het gereedschap juist 
aan te laten grijpen.

C   Borggereedschap nokkenaspoelie

Onderdeel C moet volgens de afbeelding 
worden gebruikt om de nokkenaspoelie te 
borgen zodat de poelie los kan worden 
gemaakt zonder de riem te belasten of het 
timinggereedschap voor de nokkenas te 
gebruiken.

D  Gereedschap voor riemspanner

Na montage van een nieuwe 
distributieriem moet de poelie van de 
riemspanner met deze sleutel (D) naar 
de uiterste positie worden gedraaid.

De riemspanning is afhankelijk van het 
exacte type motor; raadpleeg dus altijd 
de gegevens van de fabrikant.

A  Adapter zuigerhoogte

Schroef de adapters in de bougiegaten van 
cilinders 1 en 2 (of 3 en 4, afhankelijk van 
de gegevens van de fabrikant).

Draai langzaam aan de krukas totdat de 
groeven (A) op de middelste stang met de 
stang van beide adapters uitgelijnd zijn. 
Belangrijk: de paspen op de krukas moet 
tegenover de krukaspositiesensor blijven.

Monteer eventueel de poelie opnieuw op 
de krukas. 

Het gebruik van (A) is afhankelijk van het 
exacte type motor. Wanneer de fabrikant 
aanbeveelt dit onderdeel te gebruiken, 
heeft u onderdeel B niet nodig.

A

C

D




