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N.º de peça: 6236

Kit de ferramentas de 
sincronização do motor
Land Rover 3.6 TDV8
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A sincronização incorreta 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 
incandescentes para permitir uma 
rotação mais fácil do motor

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

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

• Rodar o motor na direção normal (no 
sentido dos ponteiros do relógio, salvo 
indicação em contrário)

• Não rodar a árvore de cames, a 
cambota ou a bomba de injeção de 
diesel depois de desmontada a 
corrente de distribuição (salvo 
indicação em contrário)

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

• Não rodar a árvore de cames ou a 
cambota depois de desmontada a 
correia/corrente de distribuição

• Marcar a direção da corrente antes de 
a desmontar

• Recomenda-se sempre que se rode o 
motor lentamente, à mão, e que se 
verifique novamente as posições de 
sincronização da árvore de cames e 
cambota

• 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

• Verificar a sincronização da bomba de 
injeção de diesel depois da 
substituição da corrente

• Respeitar todos os binários de aperto

• Consultar sempre o manual   
  de assistência do fabricante do veículo 

ou um manual de instruções do 
proprietário adequado

• A sincronização incorreta ou desfasada 
do motor pode resultar em danos nas 
válvulas

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, 
contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 
(0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, bem 
como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Distribuído por The Tool Connection Ltd

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

Garantia



Concebido para bloquear árvores de cames e cambotas na respetiva 
posição sincronizada em reconstituições de motores e substituições de 
correntes de distribuição nos motores a diesel 3.6 V8 da Land Rover.

NB: as informações que se seguem servem apenas para referência. A Laser 
Tools recomenda a utilização dos dados do fabricante ou Autodata.
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Esquema do plano

Ref.ª Código de comp. Ref.ª do fabricante Descrição
A/B C670 303-1236 Bloco de alinhamento da árvore 

de cames
C C672 303-1243 Placa de bloqueio do volante

D C674 303-1239 Pino de rotação da árvore de 
cames

E C675 303-1238 Pino de sincronização da 
cambota
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Aplicações

Modelo Tamanho Tipo Combustível Código do 
motor

Ano

Range Rover 3.6 TDV8 D 368DT 2006-11

Range Rover Sport 3.6 TDV8 D 368DT 2006-11
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Preparações e precauções

• Desmontar o motor

• Desmontar o cárter

• Desmontar a bomba de óleo

Descrições dos componentes

Componentes A e B
Os quatro componentes de A e B foram concebidos para serem encaixados 
imediatamente atrás das correntes da transmissão da árvore de cames nas 
cabeças de cilindros conforme apresentado na Fig. 2. Apertar os parafusos 
de fixação a 10 Nm, garantindo que o bloco encaixa na superfície superior 
da cabeça de cilindros. Se os blocos não encaixarem perfeitamente na 
superfície superior da cabeça, verificar novamente a sincronização da árvore 
de cames.

Instruções

Componente C
Utilizado para bloquear o volante de forma a permitir desapertar e apertar a 
polia da cambota dianteira conforme necessário.

Componente D
Uma alavanca simples utilizada para rodar as árvores de cames individuais 
nas respetivas posições necessárias.

Componente E
Utilizado para bloquear a cambota na respetiva posição sincronizada. A 
ferramenta encaixa na parte lateral do bloco do motor, permitindo então 
rodar a cambota. A posição de sincronização é encontrada quando a 
superfície maquinada na cambota assenta contra o pino de sincronização 
conforme apresentado na Fig. 3. 
Atenção: garantir que o pino de alinhamento da cambota (Componente 
E) se encontra na respetiva superfície maquinada e não na rede não 
maquinada. The Tool Connection Limited não pode ser responsabilizada 
pelo desalinhamento da cambota devido a um encaixe incorreto.

NB: o componente E não deve ser utilizado para segurar a cambota ao 
apertar ou desapertar a polia dianteira.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

A/B
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