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Balansastrekker 
Volkswagen Audi Groep
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• Ontworpen en vervaardigd voor het verwĳderen van 
de balansassen aangebracht bĳ voertuigen van de 
Volkswagen Audi Groep (VAG). 

• VAG-balansastrekkerset voor 1.8L en 2.0L 
benzinemotoren met kettingaandrĳving.

• Geleverd met een slagtrekker.

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.
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Onderdelen

Ref. Code OEM Beschrijving
A C862 T10394 Balansastrekker

Toepassingen
Merk Model Jaar Type

Seat

Altea 2006-2015

TFSI
TFSI FlexFuel
Hybrid
TFSI FSI
TFSI MPI
S
TSI Freetrack
TSI
TFSI FR (Cupra)
Cupra
vRS
RS
TFSI 300
GSR
GTI FSI
TFSI/TFSI Ultra
TFSI Ultra
TSI Cupra
TSI FR
X-PERIENCE
GTi

Exeo 2010-2013
Ibiza 2015-2017
Leon 2007-2017
Toledo 2007-2017

Skoda
Octavia 2007-2017
Superb 2008-2017
Yeti 2009-2015

Audi

A1 2015-2017
A3 2007-2017
A4 2007-2017
A5 2007-2017
A6 2012-2017
A7 2014-2017
A8 2012-2014
Q3 2011-2017
Q5 2008-2017
TT 2008-2017
Q7 2015-2017
S1 2014-2017
S3 2013-2017

Volkswagen

Passat 2007-2017
Scirocco 2008-2017
Sharan 2011-2017
Tiguan 2007-2016
Beetle 2013-2017
CC 2012-2015
Eos 2008-2015
Polo 2014-2017
Touran 2015-2017
Golf 2007-2017
Jetta 2011-2014

Motorcode

1.8 BZB, CDAA, BPU, BYT, CABA, CABB, CDHA, CDHB, CABD, DAJB, 
CJSA, CJSB, CJEB, CJEE, CJED, CYGA, DAJA, CDAB, CJSC, CGYA

2.0

CAWB, CCZA, CBFA, CCTA, CDNB, CDNC, CFKA, CHJA, CCZC, 
CPSA, CESA, CETA, CNCD, CYRB, CYRC, CNCE, CYNB, CYPA, 
CYPB, CULB, CULC, CNCB, CWZA, CJXF, CJXC, CJXB, CJXG, 
CHHC, CCZD, CJKA, CJKB

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.

Veiligheidswaarschuwing - doorlezen a.u.b.

Instructies
• Lĳn de distributiemerktekens van het tussentandwiel uit en verwĳder de 

bevestigingsbout van het tussentandwiel (1). 
 Verwĳder het tandwiel (zie Afb. 1).
• Verwĳder de bouten (2) waarmee de borgbeugels voor de balansas zĳn 

bevestigd (zie Afb. 2).

Deze procedure kan verschillen afhankelĳk van de fabrikant en het model. 
Raadpleeg de gegevens van de fabrikant of Autodata.
• Verwĳder de riem voor de koelvloeistofpomp.
• Verwĳder de afdekking van de distributieketting aan boven- en onderzĳde.
• Verwĳder de distributieketting van de nokkenas en de balansas.
Opmerking: de balansas moet na verwĳdering altĳd worden vervangen.

Voorbereiding

Afb. 1 Afb. 2

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.

• Demonteer het gereedschap door de speciale borgkraag terug te schuiven en 
de afneembare kom te verwĳderen; plaats hiertoe de afneembare kom onder en 
achter het tandwiel in de 6-uurstand en schuif deze linksom rond het tandwiel 
naar de 12-uurstand (zie Afb. 3). 

• Breng het tweede deel van het gereedschap op dezelfde wĳze aan en stel het 
gereedschap samen. 

• Zorg dat de kraagklemmen van de twee helften van de kom zĳn gepositioneerd 
alvorens verder te gaan (zie Afb. 4).

• Bevestig de slagtrekker en verwĳder de balansas.

• Herhaal bovenstaande procedure voor de tweede balansas.

Afb. 3 Afb. 4


