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Ref.ª Código
Código do 
fabricante

Descrição

A C593 EN-49977-100
Ferramenta de fixação do disco sensor da 
árvore de cames

B C594 EN-49977-200
Ferramenta de ajuste da árvore de cames de 
admissão

C C595 EN-49978
Ferramenta de localização do sensor da 
árvore de cames

D C178 KM-955-1 Pino de 4 mm do tensor da corrente

E C177 KM-955-2 Pino de 2,5 mm do tensor da correia

F C174 KM-953-A Placa de bloqueio da árvore de cames

G C175 KM-952 Pino de bloqueio da cambota

Esquema do plano
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A sincronização incorrecta ou desfasada do motor pode resultar em 
danos nas válvulas. 
The Tool Connection não poderá de forma alguma ser responsabilizada 
por quaisquer danos causados pela utilização destas ferramentas.

Precauções de segurança – Necessário ler 

• Desligar os cabos de massa da bateria 
(verificar se está disponível o código do 
rádio)

• Desmontar as velas de ignição ou 
incandescência para permitir uma 
rotação mais fácil do motor

• Não utilizar líquidos de limpeza nas 
correias, carretos ou rolamentos

• Tomar sempre nota do percurso da 
correia de transmissão auxiliar antes de 
desmontar

• Rodar o motor na direcção normal (no 
sentido dos ponteiros do relógio a 
menos que haja indicação em 
contrário)

• Não rodar a árvore de cames, a 
cambota ou a bomba de injecção de 
diesel depois de desmontada a 
corrente/correia de distribuição (a 
menos que tenha indicação específica 
para o fazer)

• Não utilizar a corrente/correia de 
distribuição para bloquear o motor ao 
aliviar o aperto ou apertar os parafusos 
da polia da cambota

• Marcar a direcção da corrente/correia 
antes de a desmontar

• Recomenda-se sempre que se rode o 
motor lentamente, à mão, e que se 
verifique novamente as posições de 
sincronização das árvores de cames e 
cambotas.

• As cambotas e árvores de cames só 
podem ser rodadas com o mecanismo 
de transmissão da corrente 
completamente instalado.

• Não rodar a cambota por meio da 
árvore de cames ou outras engrenagens

• Desmontar as velas de ignição ou 
incandescência para permitir uma 
rotação mais fácil do motor

• Verificar a sincronização da bomba de 
injecção de diesel depois de reinstalar a 
corrente

• Respeitar todos os binários de aperto

Aviso
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Instruções básicas da correia de distribuição Aplicações

A lista de aplicações para este produto foi compilada por referência cruzada entre o Código de 
Ferramenta do Fabricante e o Código de Componente.
Na maioria dos casos, as ferramentas são específicas deste tipo de motor e são necessárias para 
trabalhos de manutenção da correia ou corrente de cames.
Se o motor tiver sido identificado como motor de interferência, ocorrerão danos provocados 
pela válvula no êmbolo se o motor for posto em funcionamento com uma corrente de cames 
partida.
Deve proceder-se a uma verificação da compressão de todos os cilindros antes de remover a 
cabeça do cilindro.
Consultar sempre um manual de oficina adequado antes de tentar substituir a correia ou 
corrente de cames.
A utilização destas ferramentas de sincronização do motor é da exclusiva responsabilidade do 
utilizador e a Tool Connection não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos causados, 
sejam de que natureza forem.

UTILIZAR SEMPRE UM MANUAL DE OFICINA CONCEITUADO

As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar as instruções dos 
fabricantes dos veículos referentes ao veículo/motor em questão.

• Rodar a cambota na direcção normal de rotação até ao ponto imediatamente antes do 
PMS e remover a tampa do PMS do bloco. Inserir o componente G e, com cuidado, 
rodar a cambota até o componente G encaixar nesta.

• Inserir o componente F nas ranhuras existentes na parte traseira da cambota, conforme 
ilustrado.

• Empurrar o tensor da corrente de cames novamente para a posição recolhida e 
bloquear com o componente D.

• O tensor da corrente, as guias da corrente, a corrente e os carretos estão prontos para 
serem desmontados.

• A montagem realiza-se pela ordem inversa. Depois de devidamente montada, rodar a 
cambota à mão dando 2 voltas na direcção normal de rotação e encaixar novamente o 
componente G.

• Verificar a sincronização certificando-se de que se consegue encaixar o componente F. 
Se não se conseguir encaixar novamente o componente F, ajustar a sincronização da 
forma que se segue.

• Com o componente G colocado e a cambota bloqueada no PMS do cilindro número 
um, recolher o tensor da corrente e bloquear com o componente D.

• Desapertar os parafusos das polias das árvores de cames de admissão e escape, 
certificando-se de que as árvores de cames ficam bem fixas ao utilizar uma chave 
adequada nas peças sextavadas existentes nas mesmas.  
Aviso: não utilizar ferramentas de bloqueio ou fixação de árvores de cames 
para desapertar ou apertar a fixação contra as árvores de cames.

• Com as polias soltas, rodar as árvores de cames de forma a permitir a montagem do 
componente F.

• Com os componentes G e F colocados, desmontar a guia da corrente encaixada entre as 
2 polias das árvores de cames e remover o pino de bloqueio do tensor da corrente de 
forma que o tensor ocupe qualquer folga existente na correia.

• Encaixar os componentes B e A conforme ilustrado.

• É importante que o componente A encaixe no lado superior da cabeça do cilindro e 
seja aparafusado.

• Apertar os parafusos das polias das árvores de cames com o binário recomendado, 
certificando-se de que as árvores de cames ficam bem fixas ao utilizar uma chave 
adequada nas peças sextavadas existentes nas mesmas. Aviso: não utilizar 
ferramentas de bloqueio ou fixação de árvores de cames para desapertar ou 
apertar a fixação nas árvores de cames.

• Remover todas as ferramentas de bloqueio e rodar a cambota à mão dando 2 voltas 
completas.  
Certificar-se de que se consegue encaixar os componentes G e F. Para verificar a posição 
do sensor da árvore de cames, utilizar o componente C nos motores A10.
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Fabricante, Modelo, Ano, Tamaho Código do motor
Chevrolet Aveo 2011 to 2015 1.0 LDD/B14XEL

Cruze 2012 to 2015 A10XEP LDD/B14XER
Orlando 2012 to 2015 1.2 LUH/A14NEL
Trax 2013 to 2015 A12XEL LUJ/A14NEL
Volt 2012 to 2014 A12XER LUJ/A14NET

Opel/Vauxhall Adam 2012 to 2018 ecoFlex L2Q/A12XEL LUJ/B14NEH
Adam Rocks 2014 to 2018 16v LDC/A12XER LUJ/B14NEJ
Ampera 2011 to 2015 Turbo LDC/B12XEL LUJ/B14NEL
Astra-J 2009 to 2018 LWD/A12XEL LUJ/B14NET
Cascada 2013 to 2018 LWD/B12XEL LUU/A14XFL
Corsa-D 2009 to 2014 1.4 LUV
Corsa-E 2014 to 2018 A14NEL
GTC 2015 to 2018 A14XEL
Insignia-A 2011 to 2017 A14XER
Meriva-B 2010 to 2017 L2Z/A14XEL
Mokka 2012 to 2016 LDD/A14XEL
Mokka X 2016 to 2018 LDD/A14XER
Zafira-C Tourer 2011 to 2018 LDD/B14XEJ
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InstruçõesFerramenta de sincronização do motor – Vauxhall/Opel

Instruções

Componente C

Ferramenta de bloqueio do sensor da 
árvore de cames  
(utilizada para verificar a 
sincronização). 

Utilizar com o componente B nos 
motores A10 XEP.

 

Componente D

Pino de 4 mm do tensor. 

Utilizado para bloquear o tensor da 
corrente de cames na posição 
recolhida.

 

Componente E

Pino de 2,5 mm do tensor. Utilizado 
para bloquear o tensor da correia de 
transmissão auxiliar na posição 
recolhida.

Componente F

Placa de bloqueio da árvore de 
cames. Bloqueia as árvores de cames 
na respectiva posição de 
sincronização para que se possa 
definir correctamente as posições das 
polias de cames, bem como a tensão 
da corrente.

 

Componente G

Pino de fixação da cambota. Utilizado 
para fixar a cambota no PMS do 
cilindro n.º 1.

 

Concebida para bloquear as árvores de cames e as cambotas na devida posição de forma a 
permitir a remoção e substituição da corrente de distribuição montada nos motores de 
árvore de cames dupla Vauxhall/Opel abaixo indicados.

N.B A informação fornecida abaixo é apenas para referência. 

The Tool Connection recomenda a utilização dos dados do fabricante ou Autodata.

Preparação e precauções:

• A remoção da corrente de distribuição exige a remoção do cárter.

• Certificar-se de que o motor está no PMS do cilindro n.º 1.

•  Certificar-se de que o tensor da corrente está completamente recolhido e fixo nessa 
posição por meio de um pino adequado.

•  Desmontar a polia da cambota utilizando uma ferramenta de fixação de polias 
adequada.

C

D

G

F

FDescrições dos componentes:

Componente A 

Ferramenta de fixação do disco 
sensor da árvore de cames  
(utilizar com B).

Este componente é utilizado para 
ajustar a sincronização das válvulas 
após a reconstituição da cabeça.

Utilizar nos motores A14 NEL (LUH), 
A14 NET (LUJ) e A14 XER (LDD).

 

Componente B

Ferramenta de ajuste da árvore de 
cames de admissão  
(utilizar com (A) ou (C).

 

A

B
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