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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
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Kit de sincronização do motor 
BMW 3.0 a diesel
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• Aplicações:  as aplicações para BMW incluem: séries 5, 6, 7 a partir de 2015
• Código do motor:  BMW B57 D30 a partir de 2015
• Equivalente às ferramentas do fabricante 2 365 488, 11 6 480, 11 9 260, 

11 4 120, 2 288 380, 2 448 380, 2 448 914, 11 8 760, 2 420 824
• Se for necessário remover as árvores de cames, será necessária a 

ferramenta de alinhamento de engrenagens fendidas Laser 7067 para 
nova montagem

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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Componentes

Ref.ª Código Fabricante Descrição

A C820 2 365 488
Adaptador de pino guia de caixa de velocidades 
automática

B C531 11 6 480 Ferramenta de rotação da polia da cambota

C C858 C859 11 9 260, 11 9 265 Espaçador e ferramenta de bloqueio do volante

D C852 11 4 120 Pino do tensor

E C821 2 288 380 Pino de sincronização da cambota

F C532 11 8 740, 2 448 914
Ferramenta de remoção do carreto da bomba de 
combustível

G C530 11 8 760 Ferramenta de alinhamento da árvore de cames

H C908 2 420 824 Ferramenta de fixação da cambota

Aplicações

Marca Modelo Anos Tipo

BMW

Série 7 2015–2019 (G11/12)
(G32)
(G30/31)

Série 6 2017–2019

Série 5 2017–2019

Código do motor

3.0 B57 D30A, B57 D30B, B57 D30C

O kit de sincronização do motor 7502 fornece as ferramentas essenciais necessárias para 
verificar e regular a sincronização da árvore de cames e da cambota nos motores a diesel 
BMW de 3,0 l (B57) posteriores a 2015 encontrados nos modelos BMW série 5, 6 e 7.

Nota: se as árvores de cames forem removidas, recomendamos a utilização da ferramenta de 
alinhamento de engrenagens fendidas Laser 7067 para ajudar a instalar novamente as árvores 
de cames.

Componente G 

Utilizado para bloquear as árvores de cames nas respetivas posições sincronizadas 
conforme apresentado.

Componente H 

Utilizados para bloquear a cambota na respetiva posição sincronizada conforme 
apresentado. A transmissão e o volante devem ser previamente removidos do motor.

GARANTIR QUE A CAVILHA DA CAMBOTA ESTÁ POSICIONADA CONFORME 
APRESENTADO
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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.

Utilização

NOTA:
• As correntes de distribuição encontram-se na traseira do motor.
• Para utilizar o 7502, é necessário remover o motor do veículo e o volante.
• Garantir que as marcas de sincronização do motor estão alinhadas.

Componente D 

Utilizado para bloquear o tensor da corrente da transmissão da cambota na bomba de 
combustível na respetiva posição recolhida conforme apresentado.

Componente F 

Utilizado para puxar o carreto da bomba de alta pressão de diesel para fora da bomba de 
forma a permitir a substituição das correntes. Remover o parafuso de fixação do carreto e 
enroscar F no carreto.
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Instruções
Componentes A e E 

Os componentes A e E são utilizados em conjunto para os motores B57 3.0 equipados com 
transmissão automática conforme apresentado. Utilizar E individualmente para veículos com 
transmissão manual.

OS CÓDIGOS DOS COMPONENTES A E E PODEM SER UTILIZADOS APENAS COM O 
VOLANTE/PRATO DE PRESSÃO COLOCADO.

Transmissão automática: remover o motor de arranque e instalar A e E conforme 
apresentado.

Transmissão manual

Componente B 

Encaixa sobre os parafusos de fixação da polia da cambota, permitindo a rotação da 
cambota.

Componente C 

Utilizado para bloquear e fixar a engrenagem da coroa do volante de forma a permitir a 
remoção dos parafusos de fixação.


