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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.

www.lasertools.co.uk www.lasertools.co.uk

6523

Conjunto de ferramentas para  
assistência ao motor e sincronização
Citroën/Peugeot HDi/JTD



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

• O 6523 permite ao utilizador verificar e afinar a sincronização da árvore de cames, 
remover e substituir a correia de transmissão e realizar reparações completas do 
motor mantendo a sincronização correcta das válvulas..

2 3

ID Código OEM Descrição
A C255 104-A EN 46781 Ferramenta de bloqueio da árvore de ames (2)
B C276 EN 46785 Bloqueio da cambota (GM e Suzuki)
C C101 Bloqueio da cambota 8mm (Fiat)

Componentes

Aplicações

Instruções

Componentes A

Um par de ferramentas de bloqueio da árvore de cames utilizadas  
para as bloquear na posição adequada. Para instalar as ferramentas de bloqueio da 
árvore de cames, primeiro deve aceder aos tampões de vedação; um colocado na 
frente e outro atrás da tampa da cambota. Para aceder ao tubo de combustível de 
alta pressão, será necessário afastar a cablagem do motor. Retire os tampões de 
vedação e aperte as ferramentas de bloqueio no local adequado  
com as faces da secção interior das ferramentas na posição  
horizontal. As ferramentas consideram-se correctamente instaladas quando a secção 
interior das ferramentas puderem ser facilmente empurradas para dentro sob pressão 
de um dedo.

NB: Estas ferramentas destinam-se a definir a posição da árvore de cames; não tente 
aliviar ou apertar quaisquer acessórios de fixação  
na árvore de cames com recurso a estas ferramentas para bloquear  
o came, caso contrário ficarão danificados.

Componentes B & C (dependendo da aplicação)

Estes componentes são ferramentas de bloqueio do volante.  
Utilize estas ferramentas para bloquear a posição do volante e assim garantir que 
a árvore de cames se encontra no ponto de sincronização correcto conforme as 
árvores de cames. 
NB: Estas ferramentas destinam-se a definir a posição da árvore de cames; não 
tente aliviar ou apertar quaisquer acessórios de fixação na árvore de cames com 
recurso a estas ferramentas para bloquear a cambota; de outro modo ficarão 
danificados.
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Marca Modelo Tamanhos Código do motor Ano
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


