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Onderdeelnr. 7878

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt
als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186.
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.
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Garantie

Uitlijngereedschap nokkenas 
brandstofpomp
Jaguar Land Rover

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, voor zover van toepassing, 
bedoeld om algemene richtlĳnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te 
verstrekken, mag u pas aan een project beginnen als u eerst 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 
vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zĳn.

• Draag oogbescherming en handschoenen bĳ gebruik van deze
gereedschapsset.

• Reinig de gereedschapsonderdelen na gebruik altĳd grondig.
• Bewaar de gereedschapsonderdelen veilig en netjes in de

meegeleverde houder.
• Gebruik de set niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is

ontworpen.

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen
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Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt
als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals
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Ontworpen en vervaardigd in Sheffield om de controle en instelling 
van de door de motor aangedreven nokkenas van de brandstofpomp 
gebruikt op de Jaguar Land Rover AJ V8 3.0L en 5.0L benzinemotoren 
met natuurlĳke aanzuiging en supercharger mogelĳk te maken. De Laser 
7878 is gelĳk aan het OEM-gereedschap, maar is vervaardigd uit één 
stuk voor gebruiksgemak. 
Zie de specifieke OEM-gegevens van het voertuig voor de volledige 
gebruiksinformatie.
• Gelĳk aan OEM-gereedschappen JLR-303-1621. Gebruiken volgens 

de OEM-instructies.
• In gevallen waarbĳ de ketting moet worden verwĳderd gebruiken in 

combinatie met de Laser motordistributieset (onderdeelnr. 7051).

Pompdistributie controleren
Voorbereiding:
• Verwĳder de motorafdekking aan de onderzĳde.
• Tap de motorolie af.
• Verwĳder de krukassensor, lĳn de distributiemerktekens uit en plaats 

het juiste krukasdistributiegereedschap (zie Laser onderdeelnr. 7051).
• Markeer de positie van de voorste krukaspoelie.
• Verwĳder de remvacuümpomp (de pompafdichting wordt niet meer 

gebruikt).
Instructies
• Verwĳder het uitlĳngereedschap van de krukas.
• Breng Laser 7878 aan zoals aangegeven in afbeelding 1 – de krukas 

moet wellicht enigszins worden gedraaid voor een goede passing van 
7878.

• Breng het krukasdistributiegereedschap aan bĳ een aangebracht 
pompgereedschap.

OPMERKING: GEBRUIK GEEN OVERMATIGE KRACHT. Als het 
krukasdistributiegereedschap niet kan worden aangebracht, moet de 
pompdistributie worden gereset, wat toegang tot de distributiekettingen 
vereist.

 

Opmerking: als de positie van de pompnokkenas moet worden gereset, 
dan moeten de distributiekettingen wellicht worden verwĳderd (zie Laser 
onderdeelnr. 7051).

InstructiesInleiding
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Merk Model Jaar Motorcodes

Jaguar F-Pace Vanaf 2016 3.0

F-Type Vanaf 2013 306PS

XE 2015 tot 2019 AJ-126

XF Vanaf 2009 AJ-126/306PS

XFR 2009 tot 2015 5.0

XFR-S 2013 tot 2015 508PN

XJ 2010 tot 2019 508PS

XK8 2009 tot 2015 AJ-133/508PN

XKR 2009 tot 2015 AJ-133/508PS

Land Rover Discovery 2009 tot 2016

Range Rover Vanaf 2009

Range Rover Sport Vanaf 2009

Toepassingen

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de 
OEM-gegevens zoals de gegevens van de fabrikant van het voertuig of 
Autodata.

Het gebruik van dit uitlĳngereedschap 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.

Inleiding
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Voorbereiding:

Verwĳder de motorafdekking aan de onderzĳde.
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Motorcodes

3.0

Motorcodes

•
• Markeer de positie van de voorste krukaspoelie.

Verwĳder de krukassensor, lĳn de distributiemerktekens uit en plaats 
het juiste krukasdistributiegereedschap (zie Laser onderdeelnr. 7051).
Markeer de positie van de voorste krukaspoelie.

Tap de motorolie af.
Verwĳder de krukassensor, lĳn de distributiemerktekens uit en plaats 
het juiste krukasdistributiegereedschap (zie Laser onderdeelnr. 7051).

Tap de motorolie af.
Verwĳder de krukassensor, lĳn de distributiemerktekens uit en plaats 

Voorbereiding:
Verwĳder de motorafdekking aan de onderzĳde.
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