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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou material, 
contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 
(0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, 
bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

5 018341 073008

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para 
a finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização 
incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, 
materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua 
utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas 
para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora 
se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem 
consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.
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• Aplicações: BMW Séries 1, 2, 3, 5 (2014–2017), Séries 4, 7 (2015–2017), 
Séries X1, X3, X4 (2014–2017), Série X5 (2015–2017), Mini Clubman 
(2014–2017), Mini Hatch (2015–2017), Mini descapotável (2016–2017).

• Códigos de motor: B37, B38, B47, B48 (1,2 l, 1,5 l, 2,0 l).

• Equivalente às ferramentas do fabricante: 11 6 480, 11 9 811, 11 9 265, 
11 4 180.

• Para kits completos de ferramentas de sincronização, consultar Laser 
6997 (B37/B47) e 7242 (B38/B48).



Componentes

Aplicações

2 3

Ref.ª Código Fabricante Descrição
A C531 11 6 480 Ferramenta de rotação da polia da cambota
B C858 11 9 810, 11 9 811 Ferramenta de fixação do prato de pressão do volante
C C859 11 9 265 Espaçador comprido
D C860 11 4 180 Chave de caixa para parafusos do volante

Marca Modelo Anos Variante

BMW

 

Série 1 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

Série 2 2014–2017
Série 3 2015–2017
Série 4 2016–2017
Série 5 2014–2017
Série 7 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

Descapotável 2016–2017
Mini Hatch 2014–2017

Código do motor
1.2 a gasolina B38 A12A

1.5 a diesel B37 D15A, B37 C15A

1.5 a gasolina B38 B15A, B38 A15A, B38 K15A

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

3.0 a gasolina B58 B30A

Componente A – Ferramenta de rotação da polia da cambota
Esta ferramenta encaixa sobre os parafusos de fixação que fixam a polia 
da cambota no motor, permitindo rodar este de forma segura e controlada.

Instruções

Descrição

A ferramenta de rotação da cambota foi desenvolvida para encaixar sobre 
os parafusos de fixação da polia, permitindo rodar a cambota com um 
roquete adequado sem remover quaisquer fixações da polia. A chave 
de caixa Torx® foi especialmente maquinada para chegar aos parafusos 
de fixação do volante, mesmo quando os orifícios de acesso no volante 
bimassa não se alinham. A placa de fixação do volante foi desenvolvida 
para fixar o volante na devida posição tanto em transmissões automáticas 
como manuais.

AVISOS DE SEGURANÇA – LER COM ATENÇÃO    
Utilizar sempre equipamento de segurança e proteção individual.
Usar proteção ocular e luvas de proteção ao manusear estas ferramentas.
A utilização indevida de ferramentas não é segura e pode causar danos no 
motor. Retirar de serviço quaisquer ferramentas danificadas. 
Guardar em local seco quando não estiverem 
a ser utilizadas.

As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar os dados do 
fabricante, como os dados dos fabricantes dos veículos, ou a Autodata. A utilização 
deste kit é da exclusiva responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. 
não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos causados, sejam de que 
natureza forem.

Nota: rodar sempre o motor na direção normal de rotação.
Não utilizar ferramentas de sincronização para apertar ou desapertar 
fixações, salvo indicação contrária.

Componente B – Ferramenta de fixação do prato de pressão do volante
A ferramenta de fixação do volante pode ser utilizada em transmissões 
manuais ou automáticas. É montada num dos orifícios dos parafusos 
existentes no cárter da embraiagem, na traseira do bloco de cilindros. 
O espaçador pode ser instalado em qualquer um dos lados da placa de 
fixação, consoante a profundidade do volante, utilizando um dos parafusos 
de montagem existentes. 

Componente C – Chave de caixa do parafuso do volante
Desenvolvida especificamente para os motores BMW ZMS com volante 
bimassa. Os parafusos de montagem do volante estão descentrados em 
relação aos respetivos pontos de acesso. (Conforme apresentado abaixo.) 
O diâmetro reduzido da ferramenta permite alinhar a chave de caixa com 
os parafusos. 




