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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.

Garantia

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a 
finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização 
incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, 
materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua 
utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas 
para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora 
se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem 
consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.

Instruções

Kit de reconstituição da cabeça/
árvore de cames diesel
Grupo Volkswagen Audi, Porsche
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• Assim que as árvores de cames estiverem corretamente ajustadas e a estrutura de 
retenção tiver sido colocada sobre as mesmas, fixe-as na devida posição com a 
respetiva braçadeira de retenção (2 na Fig. 8).

• Consultar na documentação do fabricante a sequência correta de aperto dos 
parafusos e porcas da estrutura de retenção e o binário especificado pelo fabricante.

Consultar a lista completa de aplicações no website.

Fabricante Ano Descrição Motor

Audi

2003-2015
Common Rail
Diesel Engines
TDI CR

1.2,
1.6,
2.0,
2.7,
3.0,
4.0,
4.2

ASB, ASE, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAAA, 
CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAMA, 
CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CASD, 
CATA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, 
CBDA, CBDB, CBDC, CCFA, CCFC, CCHA, CCHB, CCLA, CCMA, CCWA, 
CCWB, CDBA, CDCA, CDSB, CDTA, CDTB, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, 
CEGA, CEXA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, 
CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFWA, CGKA, CGKB, CGLA, CGLB, 
CGLC, CGLD, CGLE, CGQB, CJAA, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJGA, CJGC, 
CJGD, CJMA, CKDA, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CKVB, CKVC, CLAA, CLAB,
CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLNA, CLZB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CMHA, 
CNEA, CNFA, CNRB, CRCA, CSHA, M05/9D (CAS), M05/9E, M05/9E (CRCA), 
M05/9E (CRCB).

Porsche

Seat

Skoda

Volkswagen
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Componentes

Kit de reconstituição da cabeça/árvore de cames – instruções
Esta ferramenta equivale às ferramentas do fabricante e foi especialmente concebida para permitir a 
reinstalação de árvores de cames na cabeça de cilindros na respetiva posição sincronizada. É necessária 
porque as cabeças de cilindros foram concebidas com uma estrutura de retenção de árvores de cames 
que se ramifica a partir da cabeça de cilindros e ao longo da linha central das tampas dos rolamentos 
de cames. Ao reinstalar árvores de cames novas ou existentes, é necessário montá-las corretamente na 
estrutura de retenção e apertá-las na devida posição durante a montagem na cabeça de cilindros. As 
árvores de cames devem ser instaladas com o dispositivo de fixação de árvore de cames, caso contrário, 
os rolamentos da árvore de cames presentes na estrutura de retenção serão destruídos e a cabeça de 
cilindros terá de ser substituída. O conjunto inclui um dispositivo de fixação e diversos acessórios de apoio 
da árvore de cames, dispositivos de bloqueio e braçadeiras de alinhamento dos dentes da engrenagem.

Devido ao elevado número de aplicações de motores abrangido por este conjunto, a documentação e as 
instruções do fabricante devem ser respeitadas aquando da reinstalação das árvores de cames, uma vez 
que existem várias diferenças mínimas na forma como o dispositivo de fixação é utilizado, devendo aplicar-
se os acessórios de apoio das árvores de cames e a braçadeira de alinhamento dos dentes da engrenagem 
adequados a cada motor específico. Por exemplo, poderá ser necessário retirar ou reposicionar os apoios 
das árvores de cames aparafusados conforme as instruções das aplicações de cada motor específico.

Ref.ª N.º do fabricante Descrição
1 T40094 Conjunto de dispositivos de fixação (inclui as peças 3, 4, 5, 6, 7 e 8.)

2 T40095 Braçadeira de retenção da árvore de cames

Ampla T40096 Braçadeira de alinhamento dos dentes da engrenagem

Pequeno T40096/1 Braçadeira de alinhamento dos dentes da engrenagem

1 T40094/1 Apoio da árvore de cames

2 T40094/2 Apoio da árvore de cames

9 T40094/9 Apoio da árvore de cames

10 T40094/10 Apoio da árvore de cames

11 T40094/11 Dispositivo de bloqueio do apoio da árvore de cames

12 T40094/12 Apoio da árvore de cames

Consultar as Figuras 1, 2, 3 e 8:
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Instruções
• As árvores de cames apenas podem ser instaladas com este conjunto de ferramentas 

de montagem de árvores de cames. Caso contrário, os rolamentos do suporte axial da 
estrutura de retenção serão destruídos e a cabeça de cilindros terá de ser substituída.

• Consultar na documentação do fabricante a sequência correta de desaperto dos 
parafusos e porcas da estrutura de retenção.

• Perigo de entrada de sujidade/detritos ou resíduos de vedante no sistema de 
lubrificação e rolamentos – cubra as porções expostas do motor.

• Limpar as superfícies de vedação, que deverão estar isentas de óleo e lubrificante.
• Lubrificar as superfícies de rolamento da árvore de cames.

Fig 4

Fig 5

• Braçadeiras de alinhamento dos dentes da engrenagem: consultar as Figuras 
4 e 5 — colocar a C1 ou a C2 (dependendo da aplicação) nos dentes da árvore de 
cames do escape de forma que os dois braços da braçadeira engatem nas duas 
metades da engrenagem (um em cada metade, conforme apresentado na Fig 4). O 
braço mais largo deve engatar na metade mais larga da engrenagem. Apertar 
a braçadeira de alinhamento utilizando a roda dentada de forma a alinhar os dentes da 
engrenagem (Fig 5).
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• Consultar as Figuras 6 e 7 para analisar os métodos de bloqueio da posição das 
árvores de cames da admissão e do escape (estas são meramente representativas e 
variam de acordo com a aplicação do motor relevante.)

Pequeno Ampla


