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1. Zdemontować prawy i lewy wspornik silnika, cewkę zapłonu 
i czujnik fazy rozrządu. 

2. Poluzować nakrętkę śruby w celu zmniejszenia napięcia 
paska rozrządu. 

3. Zamontować przyrząd, aby określić GMP (poz. A). W tym 
celu przymocować górną część przyrządu (poz. B). 

4. Wyjąć pasek rozrządu. 

5. Silnik 1.4: Zdjąć nasadkę z zębatki wałka rozrządu (poz. 
G). 

6. Poluzować śrubę zębatki wałka rozrządu. 
7. Zamontować przyrząd do regulacji wałka rozrządu (poz. C) 

i przymocować go specjalnymi śrubami dostarczonymi w 
zestawie. 

8. Lekko obrócić klucz 24 mm w celu połączenia przyrządu z 
wypustem na wałku rozrządu (poz. D). 

 

KOMPLET UNIWERSALNYCH NARZĘDZI DO REGULACJI 
ROZRZĄDU 

 

FIAT Silniki 1.2 i 1.4 8V 
 
 

 

Marka  Model Kod silnika 

Fiat 
Idea, Punto MY06, Grande 
Punto, Doblò, Doblò cargo, 
QUBO, 500 

169A4.000 
350A1.000  

Lancia Ypsilon, Musa             
169A4.000 
350A1.000 

Alfa 
Romeo 

Mito 955A1.000 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 

  

Użycie i regulacja rozrządu 

Komponenty 

Zastosowanie: 

Demontaż: 

Montaż 

O
pi
s 

1 Przyrząd do określania GMP  

2 Sworzeń kontrolny 

3 
Przyrząd do blokowania wałka 
rozrządu  

4 
Przyrząd do napinania 
podkładki napinacza  

     

Nr  Opis 

 5  
Przyrząd do blokowania zębatki 
wałka rozrządu 

6 
Przyrząd do pozycjonowania 
głowicy cylindra  

7 Śruby mocujące 

     



 
 
 

 

9. Należy spróbować połączyć dwie sprężyny mimośrodowe z 
podkładką napinacza. 

10. Założyć nowy pasek rozrządu i wyjąć wszystkie przyrządy 
blokujące. Sprawdzić czy pasek jest dobrze napięty między 
zębatkami od strony nie napiętej. 

11. Zamontować przyrząd napinający na kole pasowym napinacza 
(poz. E). 

12. Obracać koło pasowe napinacza zgodnie z kierunkiem 
wskazówek zegara, aż wskaźnik znajdzie się w maksymalnej 
pozycji.  

13. Dokręcić nakrętkę śruby używając do tego celu klucza 
dynamometrycznego. 

14. Silniki 1.4: Zamontować przyrząd blokujący zębatkę wałka 
rozrządu (poz. F). 

15. Dokręcić śrubę zębatki wałka rozrządu używając do tego celu 
klucza dynamometrycznego.  

 Silnik 1.2 = 63-77 Nm 
 Silnik 1.4 = 18-22 Nm +55° 

16. Demontaż: 
 Silniki 1.4: przyrząd blokujący zębatkę wałka rozrządu 

(poz. F). 
 Przyrząd blokujący wałek rozrządu (poz. C). 

17. Wyjąć śrubę przyrządu do regulacji wału pędnego (poz. A). 
18. Obrócić wał pędny zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (dwa 

razy). 
19. Zamontować przyrząd do regulacji wałka rozrządu (poz. C). 
20. Zamontować z powrotem przyrząd w celu określenia GMP (poz. A). 
21. Zamontować przyrząd napinający na kole pasowym napinacza 

(poz. E). 
22. Obracać koło pasowe napinacza, dopóki wskaźniki nie będą 

wyrównane. 
23. Dokręcić nakrętkę koła pasowego napinacza używając do tego 

celu klucza dynamometrycznego i stosując moment dokręcania 
25-31 Nm. 

24. Założyć nasadkę zębatki wałka rozrządu i dokręcić z momentem 
dokręcania 25-30 Nm. (poz. G). 

25. Wyjąć przyrządy blokujące i regulujące wałek rozrządu i wał 
pędny. 

26. Zamontować z powrotem czujnik fazy. Użyć do tego celu 
specjalnego wzornika (poz. H) w celu uzyskania prawidłowej 
pozycji głowicy cylindra. 

27. Po zamontowaniu wzornika zamknąć pokrywę zaworu, cewki i 
czujnika fazy. 
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