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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

Complete motordistributieset
Audi RS3, Q3, TT 2.5

www.lasertools.co.uk

• Motordistributieset voor Audi 2.5 TFSi benzinemotoren met kettingaandrijving 
gemonteerd in de RS Q3/RS3/TT.

• Motorcodes CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA.

• Bevat de noodzakelijke onderdelen om de motor in de afgestelde positie 
te blokkeren, zodat de distributieketting kan worden vervangen of de 
nokkenastiming kan worden gecontroleerd.

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 Jaar Type

Audi

RS Q3 2013-2016
TFSI
RS PLUS

RS3 2010-2016

TT 2009-2014

Motorcode

2.5 CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA



6715 Complete motordistributieset - Audi RS3, Q3, TT 2.5
• Deze motordistributieset bevat de noodzakelijke afstelgereedschappen voor de nokkenas 

en de krukas en een vasthoudgereedschap voor de nokkenasverstelling voor het vervangen 
van de aandrijfkettingen van de nokkenas van de 2.5 TFSi benzinemotoren met vijf cilinders 
gemonteerd in de Audi Q3, TT en RS3 modellen. 

• 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

Instructies

Ref. Code OEM Beschrijving
A C356 T40070 Nokkenasblokkeergereedschap
B   M8 x 50 mm bouten (2)
C C282 T03006 Vergrendelpennen spanner
D C753 T03003 Adapter krukaspoeliebout
E C357 T40069 Uitlijnpen voor krukas
F C754 T40079 Vasthoudgereedschap nokkenasverstelling

Instructies

A

F

B

D
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Onderdelen A en B - Nokkenasblokkering 

Controleer of de vlakke zijden van de 
nokkenassen omhoog wijzen op het BDP 
van cilinder 1

E

Motor uitlijnen op BDP van 
cilinder 1 

Onderdeel D – Adapter krukaspoeliebout

Wordt gebruikt om de krukas te draaien nadat de voorste poelie is 
verwijderd.

Onderdeel E – Uitlijnpen voor krukas

Onderdeel F – Vasthoudgereedschap 
nokkenasverstelling

F wordt gebruikt om de distributieketting 
met behulp van een momentsleutel 
op voorspanning te zetten voordat de 
nokkenaspoelies worden aangehaald. 
Raadpleeg de OEM-gegevens of Autodata 
voor de aanhaalmomenten voor het op 
voorspanning zetten van de ketting.


