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• Een uitgebreide motordistributieset voor de Jaguar, Land Rover 2.0 Petrol GTDI 
(Gasoline Turbo Direct Injection) motoren.

Voorzorgsmaatregelen
Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde doeleinden. 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 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.

Toepassingen

Merk Model Type Jaar

Jaguar

XE

GTDi

2015-2016

XF 2012-2015

XJ 2013-2016

Land Rover

Discovery Sport

Si4

2015-2016

Freelander 2 2012-2015

Range Rover Evoque 2011-2016

Motorcode

2.0 204PT
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• De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens 

zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata.

• Het gebruik van deze motordistributiegereedschappen is de verantwoordelijkheid van 
de gebruiker. The Tool Connection kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
eventueel veroorzaakte schade.
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Onderdelen

Ref. Code OEM Beschrijving

A C597 303-1600, 303-1565 Uitlijnplaat nokkenas

B/C/D C756 303-1595
Plaat met geleiders en pennen voor uitlijngereedschap 
krukas

E C598 303-1521 Uitlijngereedschap krukas-sensor

F C757 303-1594 Blokkeergereedschap vliegwiel

G C311 303-748 Instelpen krukas
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Onderdeel G - Instelpen krukas

Wordt gebruikt om de krukaspositie in de afgestelde positie in te stellen. 

Draai de motor tot net voor BDP en breng G aan zoals afgebeeld. Draai de krukas tot deze 
contact maakt met onderdeel G.

Instructies

6 3



Onderdeel A - Uitlijngereedschap nokkenas

Wordt gebruikt om de nokkenassen in hun afgestelde positie te blokkeren. Aanbrengen nadat 
onderdeel G is aangebracht.

NB: Blokkeer bij het aandraaien of losmaken van de nokkenaspoelies de nokkenassen altijd 
met een geschikte moersleutel op de zeskantzijden van de nokkenas.
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Onderdeel B, C en D: Set uitlijngereedschap krukaspoelie

Onderdeel B, C en D worden gebruikt om de voorste poelie uit te lijnen tijdens het 
aanbrengen van de krukaspositiesensor. Gebruiken in combinatie met onderdeel E.

Markeer na het aanbrengen en uitlijnen de positie van de krukas-sensor ten opzichte van de 
krukaspoelie ALVORENS de krukas-sensor te verwijderen.

RAADPLEEG DE OEM-INFORMATIE

Onderdeel E - Uitlijngereedschap krukas-sensor

Wordt gebruikt om de krukas-sensorspeling en -positie zoals afgebeeld in te stellen.

Onderdeel F - Blokkeergereedschap vliegwiel

Wordt gebruikt om het vliegwiel te blokkeren en vast te houden tijdens het losmaken of 
aandraaien van de bevestigingsbout van de voorste poelie. Onderdeel F past op de plaats 
van de startmotor.
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