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Nr 
kat. 

Kod art. Opis 

R 310125001 
Ściągacz / przyrząd wprowadzający 

odrzutnik oleju  
silnik 2.2 MJet 

DR 310125005 
Przyrząd wprowadzający pokrywę 

rozrządu  
Silnik 2.2 MJet 

C 310125003 
Klucz do koła pasowego wału silnika  

2.2 MJet 

D 310125004 
Przyrząd blokujący koło zamachowe  

silnik 2.3 MJet 

E 310125007 
Sworzeń regulacyjny wału 

krzywkowego 2.2 MJet 

F 310125009 
Wzornik centrowania pompy olejowej 

2.2 MJet 

G 310125010 
Tuleja montażowa czujnika wody 2.2 

MJet 

H 313106000 
Przyrząd blokujący koło zamachowe  

silnik 3.0 MJet 

I 310125008 
Przyrząd obracający wał silnika 3.0 

MJet 

L 313122000 
Przyrząd blokujący wały krzywkowe 

silnik 2.3 – 3.0 MJet 

M 313121000 
Sworzeń blokujący wał  
silnika 2.3 – 3.0 MJet 

N 313125000 
Sworzeń blokujący urządzenia 
pomocnicze silników 2.3 MJet 

O 310125006 
Sworzeń blokujący koło zamachowe 

silnik 2.2 MJet  

P 310125002 
Wzornik regulacji wału  

silnika 2.2 MJet 

 

Zastosowania Elementy zestawu: 

SILNIK POJAZDY 

2.2 MJet Fiat Ducato 

2.3 MJet 

Fiat Ducato 
Iveco Daily 

Iveco Eco Daily 

3.0 MJet 
Fiat Ducato 
Iveco Daily 

Iveco Eco Daily  
 

 

Komplet uniwersalnych 
przyrządów do regulacji 

silników Iveco  
2.2 – 2.3 -  3.0 MultiJet 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

DEMONTAŻ 

 W celu zdemontowania/zamontowania łańcucha rozrządu 

należy zdemontować silnik. 

 Obrócić wał silnika ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK 

ZEGARA, aż osiągnie pozycję regulacji. W tym momencie 

założyć przyrząd do osiowania wału silnika (poz. P) (rys.1) 

oraz sworznie regulacyjne zębników wału krzywkowego (poz. 

E) (rys. 2). 

 Zablokować napinacz łańcucha rozrządu w pozycji cofniętej i 

odhaczyć zapadkę blokującą. Nacisnąć prowadnicę 

napinacza łańcucha i włożyć odpowiedni sworzeń w celu 

zablokowania tłoka napinacza łańcucha. 

 Zdemontować napinacz łańcucha rozrządu, prowadnicę 

napinacza łańcucha, zębniki wału krzywkowego i łańcuch 

rozrządu. 

 

MONTAŻ 

 Upewnić się czy przyrząd do osiowania wału silnika (poz. 14) 

jest prawidłowo zamontowany. 

 Wyosiować ogniwa łańcucha oznaczone czarnym kolorem w 

stosunku do nacięcia regulacyjnego na każdym zębniku (rys. 

3). 

 Założyć łańcuch rozrządu i zębniki wału silnika dokręcając 

tymczasowo śruby. Upewnić się czy zębniki wału 

krzywkowego obracają się swobodnie bez wychodzenia poza 

linię osi. 

 Zamontować prowadnice łańcucha rozrządu, prowadnicę 

napinacza łańcucha oraz napinacz łańcucha rozrządu. 

 Zdemontować sworzeń blokujący napinacz łańcucha i 

sworzeń regulujący wał krzywkowy (poz.  E). 

 Upewnić się czy śruby zębników wałów krzywkowych nie 

znajdują się poza wykonanymi otworami i dokręcić śruby 

poszczególnych zębników wału krzywkowego z momentem 

dokręcania 33 Nm. 

 Zdemontować czujnik pozycji wału silnika i upewnić się czy 

przyrząd do osiowania czujnika pozycji wału silnika (poz. O) 

może być zamontowany (rys. 4). 

 W przeciwnym wypadku, wyregulować pozycję poprzez 

poluzowanie śrub, zamontowanie przyrządu do osiowania 

czujnika pozycji wału silnika (poz. O) i dokręcenie śrub z 

momentem dokręcania 22 Nm. 

 Zdemontować przyrząd do osiowania wału silnika i dokręcić 

śrubę koła pasowego wału silnika stosując moment 

dokręcania 45 Nm + 120°. 

Silniki 2.2 JTD 

Instrukcje 

Silniki 2.3 JTD (do 2006 roku) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DEMONTAŻ 

 Podnieść i podeprzeć przednią część pojazdu, a następnie 

opróżnić instalację chłodzącą. 

 Zdemontować przednie prawe koło, płytę ochronną pod 

silnikiem, okładzinę wewnętrzną prawego nadkola, pasek 

urządzeń pomocniczych, napinacz pasa urządzeń 

pomocniczych, koło pasowe prowadnicy pasa urządzeń 

pomocniczych, śruby koła pasowego wału silnika oraz koło 

pasowe wału silnika. 

 Podeprzeć silnik i odłączyć elastyczne przewody zbiornika z 

płynem do układu wspomagania oraz wtyczkę prawego 

reflektora. 

 Zdemontować zbiornik z płynem do układu wspomagania 

oraz przewód elastyczny między chłodnicą (intercooler) i 

kolektorem ssącym. 

 Odłączyć elastyczne przewody zbiornika wyrównawczego 

chłodziwa i wtyczkę zbiornika wyrównawczego chłodziwa. 

 Zdemontować zbiornik z płynem do układu wspomagania, 

zbiornik wyrównawczy chłodziwa, prawy wspornik silnika, 

osłonę rozrządu i pokrywę modułu sterowania świecami.  

 Odłączyć wtyczki sterujące świecami oraz zdjąć z bloku 

cylindrów moduł sterowania świecami, wspornik i korek 

zamykający. 

 Obrócić wał silnika ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK 

ZEGARA do punktu bezpośrednio poprzedzającego GMP. 

Następnie włożyć sworzeń regulacyjny wału silnika (poz. M) 

(rys. 5). 

 Obracać wał silnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

dopóki nie zatrzyma się na sworzniu regulacyjnym. Wyjąć z 

pokrywy głowicy cylindrów dwa kołki gwintowane, które 

znajdują się nad cylindrem nr 4. 

 Włożyć sworznie regulacyjne wału krzywkowego (poz. L) 

(rys. 6) i upewnić się czy są one prawidłowo ustawione. 

Wyjąć śrubę koła pasowego napinacza pasa, koło pasowe 

napinacza pasa oraz pasek rozrządu. 

 

MONTAŻ 

 Sprawdzić czy sworzeń regulacyjny wału silnika (poz. M) i  

sworznie regulacyjne wału krzywkowego (poz. L) są 

prawidłowo ustawione. Przytrzymać zębatkę wału 

krzywkowego i poluzować śrubę zębatki wału krzywkowego. 

Następnie poluzować zębatkę wału krzywkowego na 

zakończeniu stożkowym i sprawdzić czy otwór osiujący 

zębatki wału krzywkowego znajduje się w pozycji na godz. 

15. 

 Włożyć sworzeń regulacyjny wału krzywkowego (poz. N) 

(rys. 7) i założyć nowe koło pasowe napinacza pasa. 

Obracać koło pasowe napinacza pasa, dopóki nie znajdzie 

się w pozycji wskazanej na rys. 7. Do tego celu należy użyć 

klucza sześciokątnego. 



  

 Założyć pasek rozrządu sprawdzając czy jest on dobrze napięty 

od strony nie napiętej. 

 Wyjąć sworzeń do osiowania zębatki wału krzywkowego, 

przytrzymać zębatkę i dokręcić śrubę zębatki z momentem 

dokręcania 90 Nm. 

 Poluzować śrubę koła pasowego napinacza pasa, a przy 

pomocy klucza sześciokątnego obracać koło pasowe w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki lewe 

nacięcie i znak odniesienia nie znajdą się na tej samej 

wysokości. 

 Dokręcić śrubę koła pasowego napinacza pasa i wyjąć 

sworznie regulacyjne wału krzywkowego (poz. L) oraz sworzeń 

regulacyjny wału silnika (poz. M). 

 Obrócić osiem razy wał silnika zgodnie z kierunkiem obrotu i 

poluzować śrubę koła pasowego napinacza pasa. 

 Obrócić koło pasowe, dopóki środkowe nacięcie nie znajdzie 

się na wysokości znaku odniesienia. Dokręcić śrubę koła 

pasowego napinacza pasa z momentem dokręcania 36 Nm. 

 Obrócić wał silnika dwa razy zgodnie z kierunkiem obrotu aż do 

punktu bezpośrednio poprzedzającego WZP. Włożyć sworzeń 

regulacyjny wału silnika (poz. M) i obracać wał silnika zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara, dopóki nie zatrzyma się na 

sworzniu regulacyjnym. 

 Upewnić się czy sworznie regulacyjne wału krzywkowego 

można z łatwością ręcznie włożyć (poz. L) (rys. 6) i czy 

środkowe nacięcie koła pasowego napinacza pasa znajduje się 

na wysokości znaku odniesienia. W przeciwnym wypadku 

powtórzyć procedurę montażu. 

 Włożyć sworznie regulacyjne wału krzywkowego (poz. L) oraz 

sworzeń regulacyjny wału silnika (poz. M). 

 Zamontować z powrotem pozostałe komponenty w kolejności 

odwrotnej do kolejności ich demontażu i dokręcić śruby koła 

pasowego wału silnika z momentem dokręcania 30 Nm. 

 Napełnić instalację chłodzącą. 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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