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Instructies

Vervangingsset distributieketting 
VAG 1.4 benzine

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. 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.

Voorzorgsmaatregelen

Als dit product in gebreke blijft als gevolg van fouten in het materiaal of 
de afwerking, neemt u direct contact op met onze serviceafdeling via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage 
zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie
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Vervangingsset distributieketting VAG 1.4 benzine met 
dubbele nokkenassen

Ontwikkeld als gelijkwaardige vervanger voor VAG OEM-gereedschap 
T10550/1/2/3. Dit gereedschap controleert de mate van slijtage 
van de distributieketting van de genoemde auto's met minimale 
uitbouwwerkzaamheden aan de motor. 

Als de gemeten hoek groter is dan de door de fabrikant opgegeven 
hoekwaarde, dienen de aandrijfketting van de nokkenas en de bijbehorende 
onderdelen vervangen te worden.

De set wordt geleverd met een digitale hoekmeter, zodat het eenvoudiger en 
sneller te gebruiken is dan de OEM-apparatuur.

De onderstaande informatie dient uitsluitend ter referentie. The Tool 
Connection Ltd adviseert het gebruik van de fabrikantgegevens of Autodata 
en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan de motor of 
persoonlijk letsel door het gebruik van deze gereedschapsset.

Gelijkwaardig aan OEM-gereedschapsnummers T10550/1, T10550/2 en 
T10550/3.
Opmerking: als gevolg van het innovatieve ontwerp van de Laser 6965 en het 
gebruik van een digitale hoekmeter, wordt een gelijkwaardig gereedschap als 
de T10550/2 overbodig.
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Artikel
Onderdeel 
Code

Beschrijving OEM-nr.

A C817 Borgplaat uitlaatnokkenas T10550/1

B C816 Montagekraag hoekmeter T10550/3

C C784 Digitale hoekmeter T10550/2/3
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Vervangingsset distributieketting VAG 1.4 benzine met 
dubbele nokkenassen



Merk Jaar Model Motorcodes

Passat 2009 tot 2015 TSI 1.4

Polo 2010 tot 2014 TSI BlueMotion CAXA

Scirocco 2008 tot 2016 TSI EcoFuel CTHD

Sharan 2010 tot 2015 TSI FlexFuel CDGA

Tiguan 2009 tot 2016 GTi CKMA

Touran 2008 tot 2015   CAVB

Beetle 2011 tot 2017 CAVE

CC 2011 tot 2015 CTHE

Eos 2008 tot 2015 CAVC

Golf 2007 tot 2016 CMSB

Jetta 2011 tot 2017 CAVA

CTHA

CAVD

CTHB

CTHC

CTKA

36

Aanwijzing voor de meting

Als de ketting verder is uitgerekt dan de door de fabrikant aanbevolen grens, 
dient de ketting vervangen te worden. Gebruik hiervoor Laserset 5742



Aanwijzing voor de meting

Met een daarvoor geschikte omschakelbare momentsleutel met dop ingesteld 
op 40 Nm de krukas naar rechts draaien totdat de momentsleutel klikt. 
Schakel de hoekmeter in en stel deze op nul in.

Stel vervolgens de momentsleutel in op linksdraaien en op 40 Nm, draai 
de krukas naar links totdat de momentsleutel klikt. Lees de hoek af op de 
hoekmeter. Dat is de uitrekkingshoek die vergeleken moet worden met de 
door de fabrikant opgegeven tolerantie.

5

Instructies

Onderdeel B - montagekraag hoekmeter

Plaats de magneten met de voorkant gericht op de voorste krukaspoelie en 
bevestig (B) met de platte kant (F) omlaag gericht, zoals afgebeeld.
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Onderdeel C/hoekmeter

Wordt gebruikt om digitaal te controleren hoeveel graden de krukas gedraaid 
kan worden, terwijl uitlaatnokkenas geblokkeerd is. Deze waarde geeft de 
mate aan waarin de ketting is uitgerekt.
Met behulp van de magneten aan de achterzijde van (C), kan hij op de 
montagekraag worden bevestigd, zoals afgebeeld.

OPMERKING: C zal ondersteboven staan, maar kan nog steeds eenvoudig 
worden afgelezen.

Gebruiksaanwijzing:
Raadpleeg altijd de specifieke gegevens en instructies van de fabrikant.
De voorkant van de motor is bereikbaar na demontage van het rechter 
voorwiel, het binnenscherm en de leidingen.

Onderdelen A: Borgplaat uitlaatnokkenas
Verwijder de afdekplaten van beide nokkenassen en controleer of de 
openingen in de nokkenassen zoals afgebeeld gepositioneerd zijn en monteer 
onderdeel A zoals afgebeeld.


