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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.
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6523

Motorservice - &  
distributiegereedschapsset
Citroën/Peugeot HDi/JTD



6523 - 1.3 JTD/HDi - Fiat, GM, Suzuki, Ford, PSA

• Met de 6523 kan de gebruiker de nokkenasdistributie controleren en afstellen, de 
nokkenketting verwijderen en vervangen en volledige motorrestauraties uitvoeren 
terwijl de correcte klepdistributie wordt gehandhaafd.
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ID Code OEM Beschrijving
A C255 104-A EN 46781 Nokborggereedschap (2)
B C276 EN 46785 Krukborging (GM & Suzuki)
C C101 8 mm Krukborging (Fiat)

Componenten

Toepassingen

Instructies

Componenten A

Een paar nokborgingsgereedschap gebruikt om de nokkenassen in positie te borgen. 
Om het nokborgingsgereedschap te monteren  
moet eerst toegang worden verkregen tot de afsluitpluggen waarvan  
er één op de voorkant van de nokkenkap en één op de achterkant  
van de nokkenkap zit. Voor toegang moeten de hogedrukbrand- 
stofrail en motorbedradingen worden weggetild. Verwijder de afsluitpluggen en 
schroef het borggereedschap op zijn plaats met de vlakken aan de binnenkant van 
het gereedschap horizontaal. Het gereedschap is correct gemonteerd wanneer het 
binnenste deel van het gereedschap gemakkelijk ingeduwd kan worden met de druk 
van een vinger. NB: Dit gereedschap is voor het instellen van de positie  
van de nokkenassen, probeer niet bevestigingen op de nokkenas los of vast te zetten 
met behulp van dit gereedschap om de nok te vergrendelen daar dit zal resulteren in 
beschadiging.

Componenten B & C (afhankelijk van toepassing)

Deze componenten behoren tot het vliegwielborggereedschap. Gebruik dit 
gereedschap om de positie van het vliegwiel vast te  
zetten om zeker te stellen dat de krukas zich in de correcte gedistribueerde positie 
bevindt die in overeenstemming is met de nokkenassen. NB: Dit gereedschap 
is voor het instellen van de positie van de krukas, probeer niet bevestigingen op 
de krukas los of vast te zetten met behulp van dit gereedschap om de kruk te 
vergrendelen daar dit zal resulteren in beschadiging.
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Merk Model Maat Motorcode Jaar
Citroen Nemo 1.3HDi FHZ(F13DTE5) 2010-2015
Fiat Punto 1.3JDi Multi-Jet 188A9.000 2003-2007
Fiat Panda 1.3JDi Multi-Jet 169A1.000, 188A8.000 2003-2009
Fiat Idea 1.3JDi Multi-Jet 199A3.000, 188A9.000 2004-2006
Fiat Doblo 1.3JDi Multi-Jet 188A9.000 2004-2006
Fiat Doble Cargo 1.3 JTD 188A9.000 2004-2006
Ford KA 1.3 TDCi 167A1.000 (FD4) BAAA/B 2008-2015
Peugeot Bipper 1.3 Hdi F13DTE5 (FHZ) 2010-2015
Vauxhall/Opel Agila 1.3 CTDi Z13DT 2003-2008
Vauxhall/Opel Corsa-C 1.3 CTDi Z13DT 2003-2007
Vauxhall/Opel Combo-C 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Vauxhall/Opel Corsa-D 1.3 CTDi Z13DTH | Z13DTJ 2006-2009
Vauxhall/Opel Astra-H 1.3 CTDi Z13DTH 2004-2009
Vauxhall/Opel Tigra-B 1.3 CTDi Z13DT 2004-2009
Vauxhall/Opel Meriva 1.3 CTDi Z13DT 2004-2009
Suzuki Ingis 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Suzuki Wagon 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Suzuki Swift 1.3 CTDi Z13DT 2003-2010


