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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

Motordistributieset 
Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Vauxhall 1.6D

www.lasertools.co.uk

• Ontwikkeld voor de Renault-motor 1.6 R9M in de volgende modellen van Renault, 
Nissan/Mercedes-Benz/Vauxhall: Renault en Nissan vanaf 2011, Mercedes en 
Vauxhall vanaf 2014, 

• Toepassingen: Mercedes-motoren 626.952, 622.951 in C-klasse, Vito, 
   Renault Megane III, Scenic/Grand Scenic III, Trafic III, Espace V, 
   Nissan Qashqai, X-Trail 
   Vauxhall Vivaro-B

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 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.



2 3

Onderdelen

Ref. Code OEM Beschrijving
A C783 626 589 04 40 00, MOT 1969 Uitlijngereedschap nokkenas
B C490 626 589 02 40 00, MOT 1770, EN 956-1, EN-48334 Tegenhoudgereedschap krukaspoelie
C C485 Kettingspannerpen
D C488 KM 6130 Spannerpen aandrijfriem hulpaggregaten
E C602 626 589 00 15 00, MOT 1970 Krukasblokkeerpen

Toepassingen

Merk Model Jaar Type

Mercedes-Benz
C-Klasse 2014-2016 C180 BlueTEC

C200 BlueTECVito 2014-2016
Opel/Vauxhall Vivaro-B 2013-2016 CDTi, CDTi BiTurbo

Renault

Scenic/Grand Scenic III 2011-2016

XMOD dCi
dCi

Megane III 2012-2015
Trafic III 2014-2016
Espace V 2015-2016

Nissan
Qashqai/Qashqai+2 2011-2016
X-Trail 2014-2016

Motorcode

1.6 Diesel
626.951 (R9M), 622.951, LWX/R9M 408, LWZ/R9M 408, LWU/R9M 450, LWY/R9M 450
R9M, R9M 410, R9M 402, R9M 404, R9M 408, R9M 450, R9M 409, R9M 452, R9M 413

Instructies

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg 
de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of 
Autodata.

Het gebruik van deze complete motordistributieset is 
volledig op verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool 
Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk worden gesteld 
voor enige schade van welke aard dan ook.

Borggereedschap krukaspoelie (B) 
Wordt gebruikt met een geschikte ratel van 
½"D om de nokkenaspoelie op de plaats te 
houden tĳdens het losdraaien of aanhalen 
van de poeliebevestigingen.

Spannerpen aandrijfriem 
hulpaggregaten (D) 
Gebruik de pen (D) om de spanner van de 
hulpaandrĳfriem in ingetrokken positie te 
vergrendelen.
OPMERKING: Afhankelĳk van de fabrikant 
zĳn er spanners in omloop met vele 
verschillende ontwerpen, de 
getoonde afbeelding dient slechts 
ter illustratie.

Krukasblokkeerpen (E) 
Gebruik de pen (E) om de 
krukaspoelie uit te lĳnen.

Uitlijngereedschap nokkenas (A) 
Gebruik onderdeel (A) om de 
nokkenas uit te lĳnen.

Kettingspannerpen (C) 
Wordt gebruikt om de 
distributiekettingspanner in 
de teruggetrokken stand te 
vergrendelen.

6826 - Motordistributieset
Distributieset voor dieselmotoren 1.6 R9M Renault, Nissan, Vauxhall (kettingaandrĳving).
Speciaal ontwikkeld voor de 1.6 R9M-dieselmotoren, die worden toegepast in vele modellen van 
Renault, Nissan, Vauxhall/Opel en Mercedes-Benz.
Deze set bevat alle belangrĳke onderdelen, die nodig zĳn voor het vastzetten van de motor in de 
gewenste distributiestand, om de aandrĳfketting veilig van de nokkenas te kunnen verwĳderen 
en aanbrengen.


