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Avisos de segurança:

- Tenha cuidado ao trabalhar com motores quentes - risco de queimaduras!
- Tenha cuidado ao trabalhar com motores em funcionamento. Roupas largas, ferra-
mentas e outras coisas podem ficar presas nas peças giratórias que podem levar a 
ferimentos graves.
- Remova a chave da ignição antes da reparação, para que o motor não arranque 
involuntariamente.
- Este manual é apenas uma breve informação e não substitui um manual do fabri-
cante. Consulte a literatura de serviço específica para obter informações sobre 
torques, montagens e desmontagens de ets.
- Após qualquer manutenção bem-sucedida e antes de dar a partida no motor, você 
deve girar o motor para fazer giros manualmente para verificar o novo sincronismo.

Kit bloqueio Fiat/Opel/Ford 1.3 diesel
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Especificações:

Descrição OEM

Uma chave de 
suporte do contador 
para a roda dentada 
da cambota.

para ser usada como OEM 
Fiat OEM1 871 000 200
Ford OEM 303 1469
Opel OEM KM-662-C

para ser usada como OEM 
Opel EN 46785
Opel KM 955
Suzuki 09912-37300

para ser usada como OEM 
Fiat 1 871 000 900
Fiat 1 860 985 000
Ford 303-1472
Opel EN 46781
Suzuki 09917-68610

para ser usada como OEM 
Fiat 1 870 900 400

Fiat 8mm

para ser usada como OEM 
Fiat 1 870 900 300
Ford 303-1468

Ferramenta de 
sincronismo da 
cambota.

Ferramenta de tem-
porização da árvore 
de cames

Alavanca tensora da 
corrente

Ferramenta de 
bloqueio cambota

Ferramenta de 
sincronismo cambota
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A ferramenta de tensionamento da corrente de 
distribuição é usada para prender a corrente de 
distribuição ao substituir a junta na cabeça do cilindro de 
uma peça. A ferramenta é encaixada em alinhamento 
com a abertura de inspeção na tampa de controle do 
motor, para que o pino atue nas nervuras do controle 
deslizante da corrente. Retraia o pistão do tensor da 
corrente para que ele volte à sua posição travada usando 
a alavanca. Veri�que se o tensionador se estendeu com-
pletamente antes de tentar recolhê-lo.

Um par de ferramentas de bloqueio da árvore de cames 
utilizadas para as bloquear na posição adequada. Para 
instalar as ferramentas de bloqueio da árvore de cames, 
primeiro deve aceder aos tampões de vedação; um 
colocado na frente e outro atrás da tampa da cambota. 
Para aceder ao tubo de combustível de alta pressão, será 
necessário afastar a cablagem do motor. Retire os 
tampões de vedação e aperte as ferramentas de bloque-
io no local adequado com as faces da secção interior das 
ferramentas na posição horizontal. As ferramentas 
consideram-se correctamente instaladas quando a 
secção interior das ferramentas puderem ser facilmente 
empurradas para dentro sob pressão de um dedo.NB: 
Estas ferramentas destinam-se a de�nir a posição da 
árvore de cames; não tente aliviar ou apertar quaisquer 
acessórios de �xação na árvore de cames com recurso a 
estas ferramentas para bloquear o came, caso contrário 
�carão dani�cados

Componente A Use esta ferramenta para manter o �ange 
da polia do eixo de manivela imóvel enquanto solta o 
parafuso central do �ange da polia (rosca esquerda). Para 
obter acesso ao �ange da polia, a polia deve primeiro ser 
removida removendo as 4 �xações externas. NOTA: Não 
solte o parafuso central do �ange da polia até que os 
pinos de sincronismo da came e da manivela estejam no 
lugar. Não tente afrouxar ou apertar o parafuso central 
da polia sem segurar o �ange com a ferramenta de 
�ange, pois as ferramentas do eixo de manivela e da 
árvore de cames serão dani�cadas.

Componentes B e F (dependendo da aplicação) B  = 
GM/Suzuki; F = 8mm: Fiat; Estes componentes são ferra-
mentas de bloqueio do volante.  Utilize estas ferramentas 
para bloquear a posição do volante e assim garantir que a 
árvore de cames se encontra no ponto de sincronização 
correcto conforme as árvores de cames. NB: Estas ferra-
mentas destinam-se a de�nir a posição da árvore de 
cames; não tente aliviar ou apertar quaisquer acessórios 
de �xação na árvore de cames com recurso a estas ferra-
mentas para bloquear a cambota; de outro modo �carão 
dani�cados.



Fabricante Modelo, cilindrada, código motor e ano.

Punto 1.3 JTD Multi-Jet 188A9.000 2003-2007
Panda 1.3 JTD Multi-Jet 169A1.000 & 188A8.000 2003-2009
Idea 1.3 JTD Multi-Jet 199A3.000 & 188A9.000 2004-2006
Doblo 1.3 JTD Multi-Jet 188A9.000 2004-2006
Doblo Cargo 1.3 JTD 188A9.000 2004-2006

Fiat

Opel (Vauxhall)
Agila 1.3 CDTi Z13DT 2003-2008
Corsa C 1.3 CDTi Z13DT 2003-2007
Combo C 1.3 CDTi Z13DT 2003-2009
Corsa D 1.3 CDTi Z13DTH & Z13DTJ 2006-2009
Astra H 1.3 CDTi Z13DTH 2004-2009
Tigra B 1.3 CDTi Z13DT 2004-2009
 Meriva 1.3 CDTi Z13DT & Z13DTJ 2004-2009

Suzuki
Ignis 1.3 CDTi Z13DT 2003-2009
Wagon 1.3 CDTi Z13DT 2003-2009
Swift 1.3 CDTi Z13DT 2003-2010

Ford KA 1.3 TDCi

4

Esta ferramenta é utilizada para de�nir a posição de 
controlo da árvore de cames (extremidade do volante) 
com o motor removido (quando há necessidade de 
reparação completa do motor. A ferramenta é �xada à 
árvore de cames com recurso aos três acessórios no 
lugar do volante. Cumpra sempre as instruções do 
fabricante do veículo


