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Motordistributieset 
Audi 4.0L TFSI benzinemotor
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• Toepassingen: Audi A8, RS6, RS7, S6, S7, S8 met V8 4.0L TFSI 
benzinemotoren.

• De set is bedoeld voor de volgende motorcodes: CEUA, CEUC, CGTA, 
CRDB, CTFA, CTGA, CTGE, CWUB, CWUC, DDTA.

• Gelĳkwaardig aan OEM T40262/1/2/3,T40269, T40071.
• Voor krukasdraaigereedschappen, zie Laser onderdeelnr. 7559.
• Alleen gebruiken volgens de OEM-instructies.

Onze producten zĳn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden waarvoor 
ze bedoeld zĳn. The Tool Connection Ltd 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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Bouten voor A en B
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Onderdelen

Ref. Code OEM Beschrijving

A C913 T40264/1 Nokkenasblokkeergereedschap

B C914 T40264/2 Nokkenasblokkeergereedschap

C C915 T40264/3 Distributiepen krukas

D C916 T40269 Vasthoud-/draaigereedschap nokkenas

E C358 T40071 Spannerpennen x 4

Toepassingen

Merk Model Jaar

Audi

 

 

 

 

 

A8

2012-2018

RS6

RS7

S6

S7

S8

Motorcode

3.0 CEUA, CEUC, CGTA, CRDB, CTFA, CTGA, CTGE, CWUB, CWUC, DDTA

Deze motordistributieset bevat de benodigde gereedschappen om de nokkenas en de krukas 
van de motoren van de genoemde voertuigen te blokkeren in de afgestelde positie, zodat de 
aandrĳfkettingen van de nokkenas kunnen worden verwĳderd en de distributie kan worden 
afgesteld of gecontroleerd.

Opmerking: Alleen gebruiken volgens de OEM-instructies.
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B
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E
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De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de 
gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. Het gebruik van deze motordistributieset is volledig voor 
de verantwoordelĳkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan niet verantwoordelĳk worden 
gesteld voor enige schade van welke aard dan ook.

Opmerking:
• Controleer of de distributiemerktekens van de motor zĳn uitgelĳnd volgens de OEM-

instructies.
• Stel de distributie in op het bovenste dode punt, waarbĳ de schroefdraadopeningen door 

de nokkenassen omhoog worden gericht.
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Instructies
Onderdeel A en B 

Verwĳder de nokkenasafsluitpluggen van de bovenzĳde van de nokkenasdeksels en breng de 
nokkenasblokkeergereedschappen aan zoals aangegeven in Afb. 1.

Afb. 1

Onderdeel C 

Breng de distributiepen van de krukas aan zoals aangegeven in Afb. 2.

Onderdeel D 

Onderdeel D wordt gebruikt voor het vasthouden van de nokkenassen tĳdens het los- of 
vastdraaien van de kettingwielbevestigingen en voor het afstellen van de VVT-kettingwielen. 
Gebruik in overeenstemming met motorspecifieke OEM-gegevens (zie Afb. 3).

Onderdeel E 

Gebruik onderdeel E om de kettingspanners van de nokkenas te blokkeren zoals aangegeven 
in Afb. 4.

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Duw terug


