
www.lasertools.co.uk

Part No. 5638  

Kit de Bloqueio do Motor

Alfa Romeo | Fiat | Lancia 
1.2 | 1.4 engines
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Conteúdo

Ref Código Refª OEM Descrição

A C254 1 860 992 000 Adaptador de altura do pistão (2)

B C491 2 000 004 500 Ferramenta de bloqueio da cambota 

C C571 2 000 015 800
Ferramenta de retenção da polie da  
árvore de cames

D C256 1 860 987 000 Ferramenta do tensor

E C255 1 860 985 000/1 871 000 900
Ferramenta de bloqueio da árvore de cames 
(2)
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Aplicações

Marca Modelo Tamanho Modelo Código do 
motor Ano

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

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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Descrições dos componentes
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Descrições dos componentes

A informação apresentada abaixo serve meramente para orientação. 

A Tool Connection recomenda a consulta dos dados do fabricante ou do Autodata. 

Os procedimentos de preparação podem variar consoante as especificações dos veículos. 

Consulte os dados dos fabricantes.

E

Water Pump

Tensioners

Crankshaft

B =

Camshaft
(RH End)

B   Ferramenta de bloqueio da cambota 
(extremidade do lado direito)

Encaixe o componente (B) na cambota e 
bloqueie a cambota na posição com o 
parafuso fornecido. Desaperte a fixação do 
tensor, retroceda o tensor e retire a correia.

Consulte acima (se B for utilizado, o artigo A 
não é necessário).

 Nota: para a regulação da tensão da 
correia, consulte as instruções  
específicas do fabricante do veículo.

E   Ferramenta de bloqueio da 
árvore de cames

Remova os dois bujões cegos da carcaça 
da árvore de cames e insira a cavilha 
central da ferramenta da árvore de 
cames para dentro da ranhura de 
alinhamento da árvore de cames (E).

Fixe-a com a roda roscada. Pode ser 
necessário remover as ferramentas e 
rodar a cambota uma rotação até que 
as ferramentas fiquem devidamente 
montadas.

C   Ferramenta de retenção da polie da 
árvore de cames

O componente C é utilizado conforme 
ilustrado para bloquear a polie da árvore de 
cames e permitir a fixação da polie para 
desaperto sem forçar a correia nem as 
ferramentes de distribuição da árvore de 
cames.

D  Ferramenta do tensor

Após a montagem da correia de 
distribuição nova, a polie do tensor 
deve ser rodada para a posição máxima 
com a chave (D).

A informação sobre a tensão pode 
variar consoante a especificação do 
motor, como tal, consulte sempre os 
dados do fabricante.

A  Adaptador de altura do pistão

Enrosque os adaptadores de altura do 
pistão nos orifícios das velas de ignição dos 
cilindros um e dois (ou três e quatro, 
conforme as instruções dos fabricantes).

Rode lentamente a cambota até que os 
entalhes (A) na biela central fiquem 
alinhados com cada haste de adaptador 
Importante - A cavilha de montagem na 
cambota deve permanecer do lado oposto 
ao sensor de posição da cambota.

Se necessário, volte a montar a polie da 
cambota. 

O uso de (A) é específico do motor. Quando 
o fabricante especificar a sua utilização, o 
artigo B não é necessário.
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