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Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Verenigd Koninkrĳk 
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888 
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de 
daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 
controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

60536053

NokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspanner
VAG 1.8 en 2.0 TFSiVAG 1.8 en 2.0 TFSi
NokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspanner
VAG 1.8 en 2.0 TFSiVAG 1.8 en 2.0 TFSi

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 

NokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspannerNokkenaskettingspanner
VAG 1.8 en 2.0 TFSi
Nokkenaskettingspanner
VAG 1.8 en 2.0 TFSi

Instructies

VAG 1.8 en 2.0 TFSi

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 

Nokkenaskettingspanner
VAG 1.8 en 2.0 TFSi
Nokkenaskettingspanner
VAG 1.8 en 2.0 TFSiVAG 1.8 en 2.0 TFSiVAG 1.8 en 2.0 TFSi

Instructies

VAG 1.8 en 2.0 TFSi

InstructiesInstructies

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 

InstructiesInstructiesInstructies

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 
controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
doel. Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk 
letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van 
de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
zoals Autodata heeft geraadpleegd.zoals Autodata heeft geraadpleegd.zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 
controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, 
mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
zoals Autodata heeft geraadpleegd.zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 
controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie 
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
zoals Autodata heeft geraadpleegd.
van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit 
zoals Autodata heeft geraadpleegd.zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 
controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij 
ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving 
aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te 
controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
. Normaal gebruik en de 

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
. Normaal gebruik en de 

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
. Normaal gebruik en de 

daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Verenigd Koninkrĳk

www.lasertools.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186
Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 

+44 (0) 1926 818186
daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Distributie door Tool Connection Ltd.

+44 (0) 1926 818186
daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Verenigd KoninkrĳkKineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Verenigd Koninkrĳk
 +44 (0) 1926 815888

www.toolconnection.co.uk

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.
van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Distributie door Tool Connection Ltd.Distributie door Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Verenigd Koninkrĳk
T +44 (0) 1926 815000 
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR. Verenigd Koninkrĳk

 +44 (0) 1926 815000 
info@toolconnection.co.uk info@toolconnection.co.uk 

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 

Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg 
van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.
van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk



Spanningshendel - VAG 1.8 en 2.0 TFSi

2 3

Gebruiksaanwĳzing

VAG TFSI-voertuigen (na 2007) vereisen een speciale gereedschapset om de 
distributieketting te vervangen. 

Deze speciaal ontwikkelde spanningshendel is bedoeld voor latere generatie 
III 1.8 en 2.0 4v TFSI-motoren.  Deze hendel uit een stuk wordt gebruikt om de 
distributiekettingspanner naar achteren te duwen zonder de voorste motorplaat 
te verwĳderen. 

Gelĳk aan OEM T40243.

Ontworpen om gebruikt te worden met de Complete motordistributieset van 
Laser Tools – Onderdeelnummer 5981

Zet gereedschap zoals weergegeven vast op het motorblok en gebruik het 
om de nokkenasspanner naar achteren te drukken zodat de spanner in z'n 
teruggetrokken stand met een geschikte pen van Laser 5981 kan worden 
vergrendeld

Motorcodes
CDAA/CDHA/CDHB/CJEB/CDAB/CGYA voor 1.8 motoren
CCZA/CDNB/CDNC/CFKA/CCZC/CPSA/CESA/CETA/CCZB/CDND/CCZD voor 2.0 moto-
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