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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

5 018341 073008

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. 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 de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na 
te gaan vóór gebruik.

Instructies

Draai-/borgkit krukas
BMW/Mini
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• Toepassingen: BMW 1-, 2-, 3- en 5-serie (2014-2017), 4- en 7-serie 
(2015-2017), X1-, X3- en X4-serie (2014-2017), X5-serie (2015-2017), 
Mini Clubman (2014-2017), Mini Hatch (2015-2017), Mini cabrio (2016-
2017).

• Motorcodes: B37, B38, B47, B48 (1.2L, 1.5L, 2.0L).

• Gelĳkwaardig aan OEM-gereedschappen: 11 6 480, 11 9 811, 11 9 265, 
11 4 180.

• Voor volledige motordistributiesets, zie Laser 6997 (B37/B47) en 7242 
(B38/B48).



Onderdelen

Toepassingen

2 3

Ref. Code OEM Beschrijving
A C531 11 6 480 Draaigereedschap krukaspoelie
B C858 11 9 810, 11 9 811 Borggereedschap aandrijfplaat vliegwiel
C C859 11 9 265 Lang afstandsstuk
D C860 11 4 180 Dop vliegwielbout

Merk Model Jaar Variant

BMW

 

1-serie 2015-2017

xDrive, sDrive, EfficientDynamics, 
18d, 20d, 25d, 114d, 116d, 118d, 
120d, 125d, 214d, 216d, 218d, 
220d, 225d, 316d, 318d, 320d, 
325d, 418d, 420d, 425d, 518d, 
520d, 18i, 116i, 118i, 216i, 218i, 
318i, 340i, 440i, 740i, 225xe

2-serie 2014-2017
3-serie 2015-2017
4-serie 2016-2017
5-serie 2014-2017
7-serie 2015-2017
i8 2014-2017
X1 2015-2017
X3 2014-2017
X4 2014-2017
X5 2015-2017

Mini

 

Clubman 2015-2017 Cooper/D/SD
Ray
One/D

Convertible 2016-2017
Mini Hatchback 2014-2017

Motorcode
1.2 Benzine B38 A12A

1.5 Diesel B37 D15A, B37 C15A

1.5 Benzine B38 B15A, B38 A15A, B38 K15A

2.0 diesel B47 D20A, B47 D20B, B47 C20A, B47 C20B

3.0 Benzine B58 B30A

Onderdeel A – Draaigereedschap krukaspoelie
Dit gereedschap past over de aanwezige borgbouten waarmee de 
krukaspoelie op de motor is bevestigd, zodat de motor veilig en 
gecontroleerd kan worden gedraaid.

Instructies

Beschrijving

Het draaigereedschap voor de krukas is ontworpen om over de 
bevestigingsbouten van de poelie aan te brengen, zodat de krukas 
kan worden gedraaid met een geschikte ratel zonder verwĳdering 
van de poeliebevestigingen. De Torx® dop is speciaal bewerkt om de 
bevestigingsbouten van het vliegwiel te kunnen bereiken, ook al zĳn de 
toegangsopeningen in het dubbele vliegwiel niet uitgelĳnd. De borgplaat van 
het vliegwiel is ontworpen om het vliegwiel op automatische transmissies en 
handgeschakelde versnellingsbakken op zĳn plaats te houden.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING – LEZEN A.U.B.    
Persoonlĳke bescherming en veiligheidsuitrusting moeten te allen tĳde 
worden gebruikt. Oogbescherming en veiligheidshandschoenen moeten 
worden gedragen bĳ gebruik van deze gereedschappen.
Incorrect gebruik van gereedschappen is onveilig en kan leiden tot schade 
aan de motor. Gebruik geen beschadigde 
gereedschappen.  Bewaar het gereedschap op 
een droge plaats wanneer 
het niet wordt gebruikt.

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals 
de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van deze set is volledig op 
verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelĳk 
worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

Opmerking: draai de motor altĳd in de normale draairichting.
Gebruik de motordistributieset nooit als tegenkracht om bevestigingen 
tegen vast of los te draaien, tenzĳ dit expliciet wordt voorgeschreven.

Onderdeel B – Borggereedschap aandrijfplaat vliegwiel
Het borggereedschap voor het vliegwiel kan worden gebruikt bĳ 
handgeschakelde of automatische transmissies. 
Het wordt bevestigd op één van de aanwezige boutopeningen van het 
koppelingshuis (op de achterzĳde van het cilinderblok). Het afstandsstuk 
kan aan elke zĳde van de borgplaat worden aangebracht, afhankelĳk van 
de diepte van het vliegwiel, met één van de aanwezige bevestigingsbouten. 

Onderdeel C – Dop vliegwielbout
Speciaal ontworpen voor BMW ZMS motoren met dubbel vliegwiel. 
De bevestigingsbouten van het vliegwiel zĳn niet gecentreerd ten opzichte 
van hun respectievelĳke toegangspunten. (zoals hieronder afgebeeld). 
Door de gereduceerde diameter van het gereedschap kan de dop worden 
uitgelĳnd met de bouten. 


