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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. The 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 het gebruik te controleren of de gereedschappen en 
informatie geschikt zijn.

Instructies

Distributiegereedschapsset
VAG 1.2, 1.4 TSI
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Beschrijving: Deze tweedelige set bevat onderdelen om de krukas en nokkenassen 
te blokkeren in de distributiestanden om de distributieriem te kunnen verwijderen en 
vervangen.
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Onderdeel OEM-referentie Beschrijving
A C439 T10340 Krukasblokkeerpen
B C719 T10494 Nokkenasblokkeergereedschap

Onderdelen

Merk Model Type Jaar Motorcodes 1.2 Motorcodes 1.4
Audi A1/A1 Sportback TSFI 2012 tot 2015 CJZA CZCA

A3 Cabrio g-tron CYVB CXSB
A3 Saloon CJZB CMBA
A3/A3 Sportback CYVA CXSA
Q3 CJZC CPWA

Seat Leon TSI TSI CJZD CHPB
Leon ST LPG CYVD CHPA

TGI CUKB
Skoda Fabia III CNG CRJA

Fabia III Estate CUKC
Octavia III CZDA

Volkswagen Golf VII GTE CPVA
Jetta Hybrid CPVB
Passat TSI MultiFuel
Golf SV/
Sportsvan

TSI 
BlueMotion

Golf VII
Golf VII Estate
Golf VII Wagon
Golf SV/Sportsvan
Golf VI Cabrio
Golf VII Estate
Golf VII Wagon
Polo

De informatie dient uitsluitend ter referentie. The Tool Connection Ltd adviseert 
fabrikantgegevens of Autodata te gebruiken.

Toepassingen

Instructies

Voorbereiding en voorzorgsmaatregelen:
• Verwijder de onderste motorbeschermplaat, bovenste motorafdekking, luchtinlaat 

en hulpaandrijfriem(en).
• Controleer of de motor in het BDP van cilinder 1 staat.
• Verwijder de afsluitpluggen aan de achterkant van de inlaatnokkenas en het 

cilinderblok.
• Gebruik ALTIJD poelieborggereedschap bij het los- of aandraaien van de 

nokkenas- of krukaspoeliebouten.
• De onderdelen in deze distributieset zijn bedoeld om de nokkenas/krukas in de 

ontstekingspositie te vergrendelen en zijn niet bedoeld om de assen te blokkeren 
tegen de belasting bij het aan- of losdraaien van bouten.

Onderdeel A 
Wordt gebruikt om de krukas in de afgestelde positie te blokkeren. Onderdeel A 
wordt in het blok gedraaid zoals afgebeeld in afb. 1 en de achterste krukwang moet 
aansluiten tegen het uiteinde van de pen terwijl de motor is ingesteld op BDP van 
cilinder nummer 1.

Onderdeel B
Wordt gebruikt om de nokkenassen 
in hun afgestelde posities ten 
opzichte van elkaar te vergrendelen. 
Monteren zoals aangegeven in 
afb. 2 nadat eerst onderdeel B is 
gemonteerd met de motor op BDP 
van cilinder nummer 1. 
Monteer onderdeel A aan de 
achterkant van de nokkenassen 
nadat de afsluitpluggen zijn 
verwijderd.

Afb. 1

Afb. 2




