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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, 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

Ferramenta de alinhamento da árvore 
de cames da bomba de combustível

Jaguar Land Rover

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.

• Usar proteção para os olhos e para as mãos quando utilizar este kit
de ferramentas.

• Limpar sempre os componentes da ferramenta com cuidado após
cada utilização.

• Conservar os componentes da ferramenta num local seguro e
arrumados no estojo fornecido.

• Não utilizar este kit para outros fins que não aqueles a que se destina.

Avisos de segurança – ler com atenção
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normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, contactar o nosso 
departamento de assistência através da linha direta: 
normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, contactar o nosso 
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reservamos o direito de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. 
Cabe ao utilizador a responsabilidade de garantir a adequação das ferramentas e 

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos 
reservamos o direito de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. 
Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos 

documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou sem documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou sem 
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departamento de assistência através da linha direta: 
normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, contactar o nosso 
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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, contactar o nosso 
. Exclui-se o desgaste 

normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

de cames da bomba de combustívelde cames da bomba de combustível
Ferramenta de alinhamento da árvore Ferramenta de alinhamento da árvore 

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk



Verificação da sincronização da bomba
Preparação:
• Remover a cobertura inferior do motor.
• Drenar o óleo do motor.
• Remover o sensor da cambota, alinhar as marcas de sincronização 

e instalar a ferramenta de sincronização da cambota apropriada 
(consultar o n.º de peça Laser 7051).

• Marcar a posição da polia da cambota dianteira.
• Remover a bomba de vácuo do travão (eliminar o vedante da bomba).

Instruções
• Remover a ferramenta de alinhamento da cambota.
• Instalar a peça Laser 7878 conforme apresentado na figura 1 – pode 

ser necessário rodar ligeiramente a cambota para garantir um bom 
ajuste da 7878.

• Com a ferramenta da bomba instalada, instalar novamente a 
ferramenta de sincronização da cambota.

NOTA: NÃO UTILIZAR FORÇA EXCESSIVA. Se não for possível instalar 
a ferramenta de sincronização da cambota, é necessário redefinir 
a sincronização da bomba, o que requer acesso às correntes de 
distribuição.

 

Nota: se a posição da árvore de cames da bomba necessitar de 
redefinição, poderá ser necessária a remoção das correntes de 
distribuição; consultar o n.º de peça Laser 7051.

2 3

Desenvolvida e fabricada em Sheffield para permitir a verificação e 
fixação da árvore de cames da bomba de combustível acionada pelo 
motor nos motores Jaguar Land Rover AJ V8 de 3,0 litros e 5,0 litros 
a gasolina de aspiração natural e com turbocompressor. A Laser 7878 
é equivalente à ferramenta do fabricante, mas é fabricada numa peça 
única para uma maior facilidadede utilização. 
Para obter detalhes completos sobre a utilização, consultar os dados 
específicos do fabricante do veículo.

• Equivalente às ferramentas com o código do fabricante JLR-303-
1621. Utilizar de acordo com as instruções do fabricante.

• Se for necessário remover a corrente, utilizar com o kit de 
sincronização do motor, n.º de peça Laser 7051.

InstruçõesIntrodução
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Marca Modelo Ano Códigos de motor

Jaguar F-Pace A partir de 2016 3.0

F-Type A partir de 2013 306PS

XE 2015 a 2019 AJ-126

XF A partir de 2009 AJ-126/306PS

XFR 2009 a 2015 5.0

XFR-S 2013 a 2015 508PN

XJ 2010 a 2019 508PS

XK8 2009 a 2015 AJ-133/508PN

XKR 2009 a 2015 AJ-133/508PS

Land Rover Discovery 2009 a 2016

Range Rover A partir de 2009

Range Rover Sport A partir de 2009

Aplicações

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 desta ferramenta de alinhamento é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. não poderá 
ser responsabilizada por quaisquer danos causados, sejam de que 
natureza forem.
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1621. Utilizar de acordo com as instruções do fabricante.
Equivalente às ferramentas com o código do fabricante JLR-303-
1621. Utilizar de acordo com as instruções do fabricante.

Para obter detalhes completos sobre a utilização, consultar os dados 
específicos do fabricante do veículo.
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sincronização do motor, n.º de peça Laser 7051.
Se for necessário remover a corrente, utilizar com o kit de 
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Se for necessário remover a corrente, utilizar com o kit de 
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natureza forem.
ser responsabilizada por quaisquer danos causados, sejam de que 
natureza forem.

responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. não poderá 
ser responsabilizada por quaisquer danos causados, sejam de que 
natureza forem.

A utilização desta ferramenta de alinhamento é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. não poderá responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. não poderá 
ser responsabilizada por quaisquer danos causados, sejam de que 

A utilização desta ferramenta de alinhamento é da exclusiva 
responsabilidade do utilizador e The Tool Connection Ltd. não poderá 

Autodata.
A utilização desta ferramenta de alinhamento é da exclusiva 

dados do fabricante, como os dados dos fabricantes dos veículos, ou a 
As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar os 
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Range Rover Sport

As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar os 

Range Rover

Range Rover Sport

Discovery

Range Rover

Discovery

2010 a 2019

2013 a 2015

A partir de 2009

2009 a 2015

2015 a 2019

A partir de 2009

A partir de 2013

2015 a 2019

A partir de 2016

A partir de 2013

A partir de 2016

Códigos de motor

3.0

Códigos de motorCódigos de motor

e instalar a ferramenta de sincronização da cambota apropriada 
Remover o sensor da cambota, alinhar as marcas de sincronização 
Drenar o óleo do motor.
Remover a cobertura inferior do motor.
Drenar o óleo do motor.

Verificação da sincronização da bombaVerificação da sincronização da bomba
Preparação:

Remover a cobertura inferior do motor.
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As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar os 
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Range Rover Sport

As instruções que se seguem são apenas para orientação. Consultar os 

Range Rover Sport

2009 a 2016

2009 a 2015

2009 a 2015

2009 a 2015

2010 a 2019

2009 a 2015

2013 a 2015

2010 a 2019

A partir de 2009 AJ-126/306PS

5.0

AJ-126

AJ-126/306PS

306PS

AJ-126

306PS306PS

Códigos de motorCódigos de motor

Instruções

Marcar a posição da polia da cambota dianteira.
Remover a bomba de vácuo do travão (eliminar o vedante da bomba).

(consultar o n.º de peça Laser 7051).
Marcar a posição da polia da cambota dianteira.

e instalar a ferramenta de sincronização da cambota apropriada 
(consultar o n.º de peça Laser 7051).

Remover o sensor da cambota, alinhar as marcas de sincronização 
e instalar a ferramenta de sincronização da cambota apropriada 
(consultar o n.º de peça Laser 7051).

Remover o sensor da cambota, alinhar as marcas de sincronização 
e instalar a ferramenta de sincronização da cambota apropriada 

Remover a cobertura inferior do motor.
Drenar o óleo do motor.
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ser necessário rodar ligeiramente a cambota para garantir um bom 
ajuste da 7878.

Instalar a peça Laser 7878 conforme apresentado na figura 1 – pode 
ser necessário rodar ligeiramente a cambota para garantir um bom 

Remover a ferramenta de alinhamento da cambota.
Instalar a peça Laser 7878 conforme apresentado na figura 1 – pode 

Remover a bomba de vácuo do travão (eliminar o vedante da bomba).

Instruções
Remover a ferramenta de alinhamento da cambota.

Remover a bomba de vácuo do travão (eliminar o vedante da bomba).

Instruções

Marcar a posição da polia da cambota dianteira.
Remover a bomba de vácuo do travão (eliminar o vedante da bomba).

(consultar o n.º de peça Laser 7051).
Marcar a posição da polia da cambota dianteira.
(consultar o n.º de peça Laser 7051).
Marcar a posição da polia da cambota dianteira.

Remover o sensor da cambota, alinhar as marcas de sincronização 
e instalar a ferramenta de sincronização da cambota apropriada 

Drenar o óleo do motor.
Remover o sensor da cambota, alinhar as marcas de sincronização 

Remover a cobertura inferior do motor.
Drenar o óleo do motor.
Remover o sensor da cambota, alinhar as marcas de sincronização 
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