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N.º de peça: 6325

Kit de ferramentas de  
sincronização do motor  
Vauxhall/Opel | Saab 2.0 Turbo

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.
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Introdução

Concebido para substituir a corrente da transmissão da árvore de cames dos motores turbo a 
gasolina de 2.0 l com corrente da árvore de cames dupla nas gamas da Vauxhall e Saab entre 
2002 e 2012. 

NB: as informações que se seguem servem apenas para referência. The Tool Connection 
recomenda a utilização dos dados do fabricante ou Autodata.
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Esquema do plano

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 - Ler com atenção 

• 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, 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 
combustível depois de desmontada a 
corrente/correia de distribuição (salvo 
indicação em contrário).

• 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 direção 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 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.

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

• Verificar a sincronização da bomba de 
injeção de combustível depois da 
substituição da corrente.

• Respeitar todos os binários de aperto.

Aviso

Ref.ª Código
Número do 
fabricante 
Vauxhall

Número do 
fabricante 

Saab
Descrição

A C710 KM-J-38122-A 83 96 210 Ferramenta de fixação da cambota

B C711 KM-6362-1 EN-48366-001
Bloco de alinhamento da árvore de 
cames de admissão

C C712 KM-6362-2 EN-48366-002
Bloco de alinhamento da árvore de 
cames de escape

D C184 KM-6077 83 96 392 Pino de tensão de 1,0 mm

A

B

C

D
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Aplicações

Modelo Modelo Código do motor Ano

Vauxhall/Opel Signum Turbo, Vectra-C Turbo Z20NET 2002-2008

Saab 9-3 1.8 Turbo

B207E, B207L, B207

2002-2011

9-3 1.8 Turbo BioPower 2002-2011

9-3 2.0 Turbo 2002-2012

9-3 2.0 Turbo BioPower 2010-2012

9-3XT 2009-2011

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 da árvore 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 correia de cames 
partida.

Deve proceder-se a uma verificação da compressão de todos os cilindros antes de remover a 
cabeça de cilindros.

Consultar sempre um manual de oficina adequado antes de tentar substituir a correia ou 
corrente da árvore de cames.

A utilização destas ferramentas de sincronização do motor é da exclusiva responsabilidade 
do utilizador e The Tool Connection não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos 
causados, sejam de que natureza forem.

UTILIZAR SEMPRE UM MANUAL DE OFICINA CONCEITUADO

Instruções

Preparação

•  A preparação varia substancialmente conforme a marca e o modelo.  
The Tool Connection  recomenda a consulta dos dados do fabricante relevantes para o 
modelo em questão.

• Colocar o motor no PMS número 1.

Descrições dos componentes:

Componente A: Ferramenta de fixação 
da cambota – utilizada para fixar a polia 
da cambota enquanto se aperta ou 
desaperta o respetivo parafuso. 

NB: o fabricante recomenda  
a substituição do parafuso de fixação.  
Consultar as instruções do fabricante.

Componentes B: Bloco de alinhamento 
da árvore de cames de admissão e Bloco 
de alinhamento da árvore de cames de 
escape C – utilizados para bloquear as 
árvores de cames nas respetivas posições 
sincronizadas. 

Remover as tampas dos rolamentos 
da árvore de cames acima do cilindro 
número 1 e encaixar o componente 
B na árvore de cames de admissão e 
o C na árvore de cames de escape. As 
setas deverão apontar na direção da 
transmissão da corrente e as marcas de 
sincronização dos carretos da árvore 
de cames deverão estar alinhadas. 
Certificar-se de que os componentes B 
e C assentam rentes na superfície da 
cabeça de cilindros.

NB: se for necessário desapertar 
os carretos da árvore de cames, os 
parafusos devem ser substituídos 
(consultar os dados do fabricante). 
Consultar a Fig. 1.

Componente D: Pino de tensão de 1,0 
mm –  
utilizado para bloquear o tensor da 
corrente da transmissão do eixo de 
equilíbrio na respetiva posição recolhida.

Empurrar o êmbolo do tensor 
completamente para trás e inserir o pino 
conforme apresentado na Fig. 2.

Fig. 2

B e C

Fig. 1
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