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 Kompletny zestaw narzędzi do 
ustawiania wału korbowego 
w nowych silnikach 
 

VW – Audi – Seat 

 

 

 

AJM, AMF, ANU, ANY, ASZ, 

ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, 

AWX, AXR, AYZ 

 

Zastosowanie: 
 

Volkswagen 
  

Lupo 3L 1.2 TDI, 1.4 TDI 

Polo 1.4 TDI 

Golf, Bora, Passat, Beetle, Sharan 1.9 TDI 
 

Audi 
  

A2 1.2 TDI, 1.4 TDI 

A3, A4, A6 1.9 TDI 

 

Seat 
  

Alhambra 1.9 TDI 
 

 
 
 

Elementy składowe zestawu 

Montaż:  

 Obracać wał korbowy zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara aż do momentu osiągnięcia 
„zapłonu” GMP na 1 cylindrze. 

 Karb rozrządu musi być wyrównany z karbem na 
piaście na kole pasowym wałka rozrządu: ANY-AMF 3 
Z (A) z wyjątkiem ANY-AMF = 4 Z (B). 

 Zamocować koło pasowe wału korbowego (nr 1) i 
sprawdzić czy wszystkie karby rozrządu są wyrównane. 

 Zablokować wałek rozrządu przy pomocy sworznia (nr 
5). 

 Całkiem wprowadzić klucz nasadowy do koła pasowego 
napinacza pasa i powoli obracać przeciwnie do 
kierunku ruchu wskazówek zegara aż do momentu, gdy 
wprowadzenie blokady (nr 3) zostanie umożliwione. 

 Odblokować napinacz pasa i usunąć automatyczny 
napinacz pasa i pasek napędu rozrządu.  
 

 

1. Blokada koła pasowego wału korbowego 
2. Napinacz pasa  
3. Blokada napinacza pasa 
4. Sworznie do blokowania kół pasowych 
5. Sworznie do blokowania wałka rozrządu 
6. Sworzeń do blokowania napinacza pasa 

układów pomocniczych 
 

 

SILNIK 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1,9 TDI  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Demontaż: 

 Odblokować sworznie wałka rozrządu i zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w pełni 

obracać koło pasowe w rowkach. Ręcznie zamocować sworznie.  

 Wziąć narzędzie (nr 2) i powoli obracać koło pasowe paska napędu rozrządu zgodnie z 

kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż wypust dosięgnie elementu ustalającego.  

 Zainstalować pas przestrzegając następującej kolejności: wałek rozrządu, koło pasowe paska 

napędu rozrządu, koło łańcuchowe wału korbowego, koło łańcuchowe pompy wody.  

 Zainstalować automatyczny napinacz pasa. 

 Powoli obracać koło pasowe paska napędu rozrządu przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek 

zegara, umieścić wypust (C) w kierunku elementu ustalającego (D). 

 Usunąć blokadę (Rys. 3). 

 Obracać koło pasowe paska napędu rozrządu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 

wypust przesuwa się w kierunku elementu ustalającego (F) aż do momentu, w którym wartość 

(F – z wyjątkiem ANY-AYZ) będzie równa 4±1 mm. Zastosować wiertło. Dla każdego silnika 

ANY-AYZ wartość musi wynosić 7±1 mm. Uwaga! Silnik musi być zimny. 

 Zablokować sworzeń napinacza pasa  momentem 20 Nm +45° 

 Zamocować sworznie koła łańcuchowego wałka rozrządu przykładając moment obrotowy 25 

Nm. 

 Usunąć wszystkie sworznie i blokady. 

 Powoli dwukrotnie obrócić wał korbowy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aż do 

osiągnięcia GMP 1 cylindra.  

 Upewnić się czy wartość (F – z wyjątkiem ANY-AYZ) jest równa  4±1 mm. Zastosować wiertło. 

Dla silników ANY-AYZ wartość musi wynosić 7±1 mm. 
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