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Complete motordistributieset 
Audi/VW 3.0TDI Diesel
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• Motortoepassingen zĳn onder meer: Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 
VW Amorak; alle vanaf 2014.

• 3.0L TDI motoren.
• Gelĳkwaardig aan OEM-gereedschap: 

T10060A, T40310, T40237, T40316, T40245, 3359 en T40049.
• Zie Laser 7279 voor borggereedschappen voor tandwiel en poelie.

Onze producten zĳn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de doeleinden 
waarvoor ze bedoeld zĳn. 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 C283 T10060A Borgpennen nokkenastandwiel x2

B C922 T40310 Borg- en draaigereedschap tussentandwiel

C C043 T40237 Borgpen krukas

D C282 T40316 Borgpennen spanner x2

E C923 T40245 Blokkeergereedschap tandwiel hogedrukbrandstofpomp

F C216 3359 Borgpen balansas

G C408 T40049 Draaigereedschap krukas

Ontworpen voor het afstellen en controleren van de motordistributie van de genoemde 3.0L 
TDi dieselmotoren van Audi en Volkswagen. 7588 is een 9-delige set met alle benodigde 
distributiegereedschappen voor het verwĳderen van de ketting en het controleren van de 
distributie en afstelling.

Opmerking: Alleen gebruiken volgens de OEM-instructies.
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De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-
gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant 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.

Onderdeel F 

Onderdeel (F) wordt gebruikt om de balansas te blokkeren zoals aangegeven in Afb. 5.

Onderdeel G 

Onderdeel (G) wordt gebruikt om de krukas te draaien. Schroef (G) voor gebruik op de krukas 
vast zoals aangegeven in Afb 6. Draai de motor alleen in de normale draairichting.

Toepassingen

Merk Model Jaar

Audi

A4 2015 - 2018

A5 2016 - 2018

A6 2014 - 2018

A7 2014 - 2018

A8 2017 - 2018

Q5 2017 - 2018

Q7 2015 - 2018

 Volkswagen Amarok 2016 - 2018

Motorcode

3.0 TDI
CRTC, CRTD, CRTE, CRTF, CSWB, CVZA, CZVA, CZVB, CZVC, 
CZVD, CZVE, CZVF, CZZA, CZZB, DCPC, DDVC, DDXA, DDXB, DDXC

OPMERKING:

• Controleer of de distributiemerktekens van de motor zijn uitgelijnd volgens de 
OEM-instructies.

• De kettingen zijn aangebracht aan de achterzijde van de motor; daarom moeten 
de transmissie en het vliegwiel worden verwijderd.

OPMERKING: De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-
gegevens zoals de gegevens van de voertuigfabrikant of Autodata. 

Afb. 5

Afb. 6



4 5

Instructies
Onderdeel A

Gebruik onderdelen (A) om de rechter uitlaatnokkenassen en de linker inlaatnokkenassen te 
blokkeren zoals aangegeven in Afb. 1.

Afb. 1

Onderdeel B 

Gebruik onderdeel (B) om de aandrĳfkettingen van de nokkenas voor te spannen voordat de 
bevestigingsbouten van het tussentandwiel worden vastgedraaid zoals aangegeven in Afb. 2.

Onderdeel C 

Gebruik onderdeel (C) om de krukas te blokkeren, de afsluitplug van het carter te verwĳderen 
en onderdeel C op de plaats te schroeven zoals aangegeven in Afb. 3. 

Onderdeel D 

Gebruik onderdelen (D) om de kettingspanners in de teruggetrokken stand te blokkeren.

Afb. 2

Afb. 3

Rechter cilinderrij

Linker cilinderrij

Voorspanning

Onderdeel E 

Onderdeel (E) wordt gebruikt om de hogedrukbrandstofpomp in de ontstekingspositie te 
blokkeren zoals aangegeven in Afb. 4.

Afb. 4


