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Renault 

Zastosowanie: 

Renault 

Laguna 2,2 dCi  

G9T 710/720, G9U Espace 2,2 dCi 

Master 2,2/2,5 dCi 

 

SILNIK 1,9 TD/1,9 dCi – F9Q 732, F9Q718, F9Q 760 

Elementy zestawu 

1. Blokada krzywek ssących 

2. Blokada krzywek wydechowych 

3. Sworzeń blokujący wał korbowy 

 

SILNIK 2,2 / 2,5 dCi – G9T 710/720, G9U 

Demontaż: 

- Podtrzymując silnik wyjąć prawy wspornik, pasek układów pomocniczych oraz górny i dolny mechanizm 

regulacji rozrządu (1 – 2). 

- Wyjąć śrubę z podstawy filtra oleju (3). 

- Obracać koło pasowe wału korbowego, dopóki karb nie znajdzie się na dole (4). Sprawdzić czy rowki 

wałków rozrządu są wyrównane w pionie (5). 

- Włożyć sworzeń blokujący wał korbowy (6) i lekko poruszyć wałek w celu sprawdzenia prawidłowej 

pozycji. 

- Zainstalować blokady 7 i 8. 

- Poluzować śruby wszystkich zębatek wału korbowego. 

- Poluzować śrubę napinacza (10). 

- Wyjąć śruby wydechowego wałka rozrządu (9), zębatkę wydechowego wałka rozrządu (16) oraz pasek. 

 

Montaż: 

- Poruszyć wałek w celu sprawdzenia czy sworzeń znajduje się w prawidłowym położeniu. 

- Sprawdzić czy blokady wałka rozrządu znajdują się w prawidłowym położeniu. 

- Założyć paski w następujący sposób: 

 - zębatka wału pośredniego 



 - koło pasowe napędowe 

 - zębatka ssącego wałka rozrządu  

 - koło pasowe napinacza 

- Umieścić pasek na zębatce wydechowego wałka rozrządu (16), zamocować zębatkę i pasek na końcu 

wałka rozrządu. Śruby nie powinny znajdować się na skraju otworów (14).  

- Obrócić napinacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki górne ramię (11) nie zostanie wyrównane 

w stosunku do górnej krawędzi przyrządu (7). Sprawdzić czy śruby nie znajdują się na skraju otworów 

(14).  

- Dokręcić nakrętkę napinającą (10) z momentem dokręcania 25 Nm.  

- Dokręcić śrubę zębatek wałka rozrządu (9 i 15) z momentem dokręcania 10 Nm.  

- Wyjąć blokady krzywek i sworzeń wału korbowego.  

- Obrócić wał korbowy dwa razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

- Włożyć sworzeń blokujący wał korbowy. 

- Zamontować blokadę wałków rozrządu (7 i 8). 

- Poluzować śruby zębatki wałka rozrządu (9 i 15). 

- Poluzować śrubę napinacza (10). 

- Obracać napinacz, dopóki ramiona (12) nie będą wyrównane w stosunku do górnej krawędzi przyrządu 

(7). Karb na napinaczu powinien być wyrównany w stosunku do rowka (13), w przeciwnym razie należy 

powtórzyć czynność. 

- Poluzować nakrętkę napinającą (10) z momentem dokręcania 25 Nm. 

- Poluzować śruby zębatek wałka rozrządu (9 i 15) z momentem dokręcania 10 Nm. 

- Wyjąć blokady krzywki i wału korbowego. 

 

Zastosowanie: 

Renault 

Megane/Scenic 1,9 TD  

F9Q 732, F9Q 718, F9Q 760 Laguna 1,9 TD 

Trafic 1,9 dCi 

Laguna 1,9 dCi F9Q 750, F9Q 754 

 

  



SILNIK 1,9 TD/1,9 dCi – F9Q 732, F9Q718, F9Q 760 

Elementy zestawu 

1. Blokada pompy wtryskowej 

2. Napinacz z podkładkami 

3. Sworzeń blokujący wał korbowy 

 

SILNIK 1,9 TD/1,9 dCi – F9Q 732, F9Q 718, F9Q 760 

 

Demontaż: 

- Wyjąć górną osłonę, przednie prawe koło, prawą wewnętrzną osłonę wnęki błotnika, osłonę umieszczoną 

pod silnikiem oraz pasek układów pomocniczych. 

- Trafic: wyjąć napinacz paska układów pomocniczych. 

Wyjąć zbiornik płynu układu wspomagania. NIE odłączać przewodów. 

- Megane/Scenic/Laguna: wyjąć układ sterujący silnika i prawy wspornik.  

- Zablokować koło zamachowe za pomocą śrubokręta i poluzować śrubę koła pasowego wału korbowego 

(1). 

- Obracać wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki karby regulacyjne nie zostaną 

wyrównane (2). 

- Wyjąć korek zaślepiający z bloku cylindrów (3). 

- Włożyć do wału korbowego (4) sworzeń regulujący i delikatnie poruszyć wałem, aby sprawdzić 

prawidłowe położenie. 

- Wyjąć osłonę rozrządu (5), śrubę koła pasowego wału korbowego (1) i koło pasowe (6).  

- Poluzować nakrętkę napinacza paska (7) i wyjąć pasek napędu rozrządu.  

 

Montaż: 

- Sprawdzić czy sworzeń regulacyjny jest zamontowany (4) i czy otwór na klucz maszynowy wału 

korbowego znajduje się na środku pomiędzy świecami przednich cylindrów (8).  

- Sprawdzić czy karb na wieńcu zębatym wału korbowego jest wysunięty w lewo względem środka (9).  

- Założyć tymczasowo osłonę rozrządu i sprawdzić czy karby regulacyjne są wyrównane (2).  

- Założyć pasek. Karby na pasku i na wieńcu zębatym powinny być wyrównane (10 i 11). Między karbami 

regulacyjnymi na wieńcu zębatym wału korbowego i wałka rozrządu powinno być 77 zębów. 

- Poluzować nakrętkę napinacza paska (7) i dokręcać śrubę M6 we wsporniku napinacza paska, dopóki koło 

pasowe napinacza paska nie dotknie paska (12). 



- Wyjąć sworzeń regulacyjny i tymczasowo założyć śrubę koła pasowego wału korbowego (1) z dużą 

podkładką. Następnie zamontować napinacz (13) z momentem dokręcania 11 Nm. 

- Wyjąć przyrząd i we wskazanym miejscu włożyć miernik naciągu (15). Dokręcać śrubę M6, dopóki miernik 

naciągu nie wskaże 88-91 Hz. 

- Dokręcić tymczasowo śrubę napinacza paska (7) z momentem dokręcania 10 Nm. 

- Wyjąć miernik i oznaczyć tylni przyrząd regulacji rozrządu w pobliżu karbu regulacyjnego.  

- Obrócić wał korbowy dwa razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włożyć sworzeń regulacyjny wału 

korbowego (4) i przesunąć wał, aby upewnić się czy sworzeń został prawidłowo włożony. 

- Wyjąć sworzeń i zamocować napinacz z momentem dokręcania 11 Nm. 

- Wyjąć napinacz i we wskazanym miejscu na pasku włożyć miernik, który powinien wskazywać 82-88 Hz. 

- Wyjąć miernik, dokręcić nakrętkę napinacza paska (7) z momentem dokręcania 50 Nm i włożyć korek 

zaślepiający (3). 

- Wyjąć śrubę koła pasowego wału korbowego (1) i dużą podkładkę, a następnie włożyć śrubę. 

- Dokręcić śrubę koła pasowego wału korbowego z momentem dokręcania 20 Nm +100-130°. 

 

SILNIK LAGUNA 1,9 dCi – F9Q 750, F9Q 754 

 

Demontaż: 

- Wyjąć górną osłonę, przednie prawe koło, prawą wewnętrzną osłonę wnęki błotnika, osłonę umieszczoną 

pod silnikiem, prawy korbowód, pasek, napinacz i pasek układów pomocniczych, a także podstawę filtra 

paliwa. 

- Zablokować koło zamachowe za pomocą śrubokręta i poluzować śrubę koła pasowego wału korbowego 

(1). 

- Obracać wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki karby regulacyjne nie będą 

wyrównane (2). 

- Wyjąć korek zaślepiający z bloku cylindrów (3). 

- Włożyć do wału korbowego (4) sworzeń regulujący i delikatnie poruszyć wałem, aby sprawdzić 

prawidłowe położenie. 

- Wyjąć osłonę rozrządu (5), śrubę koła pasowego wału korbowego (1) i koło pasowe (6).  

- Poluzować nakrętkę napinacza paska (7) i wyjąć pasek napędu rozrządu.  

 

Montaż: 

- Sprawdzić czy sworzeń regulacyjny jest zamontowany (4) i czy otwór na klucz maszynowy wału 

korbowego znajduje się na środku pomiędzy świecami przednich cylindrów (8). 



- Sprawdzić czy karb na wieńcu zębatym wału korbowego jest wysunięty w lewo względem środka (9). 

- Założyć tymczasowo osłonę rozrządu i sprawdzić czy karby regulacyjne są wyrównane (2).  

- Założyć pasek, a ponadto karby na pasku i na wieńcu zębatym powinny być wyrównane (10 i 11).  

- Poluzować nakrętkę napinacza paska (7) i dokręcać śrubę M6 we wsporniku napinacza paska, dopóki koło 

pasowe napinacza paska nie dotknie paska (12). 

- Wyjąć sworzeń regulacyjny i tymczasowo założyć śrubę koła pasowego wału korbowego (1) z podkładką 

nr 4. Następnie zamontować napinacz (13) z momentem dokręcania 11 Nm. 

- Wyjąć przyrząd i we wskazanym miejscu włożyć miernik naciągu (15). Dokręcać śrubę M6, dopóki miernik 

naciągu nie wskaże 88-91 Hz. 

- Dokręcić tymczasowo śrubę napinacza paska (7) z momentem dokręcania 10 Nm. 

- Wyjąć miernik i oznaczyć tylni przyrząd do regulacji rozrządu w pobliżu karbu regulacyjnego.  

- Obrócić wał korbowy dwa razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, włożyć sworzeń regulacyjny wału 

korbowego (4) i przesunąć wał, aby upewnić się czy sworzeń został prawidłowo założony. 

- Wyjąć sworzeń i włożyć napinacz z momentem dokręcania 11 Nm. 

- Wyjąć napinacz i we wskazanym miejscu na pasku włożyć miernik, który powinien wskazywać 82-88 Hz. 

- Wyjąć miernik, dokręcić nakrętkę napinacza paska (7) z momentem dokręcania 50 Nm i włożyć korek 

zaślepiający (3). 

- Wyjąć śrubę koła pasowego wału korbowego (1) i dużą podkładkę, a następnie włożyć śrubę. 

- Dokręcić śrubę koła pasowego wału korbowego z momentem dokręcania 20 Nm +100-130°. 

Zastosowanie: 

Renault 

Clio 1,5 dCi  

K9K od 2001 roku Kangoo 1,5 dCi 

SILNIK 1,5 dCi – K9K 

Elementy zestawu 

1. Sworzeń blokujący wałek rozrządu 

2. Sworzeń blokujący wał korbowy 

Demontaż: 

- Podtrzymując silnik wyjąć prawy wspornik i prawy wspornik silnika. 

- Wyjąć górną osłonę rozrządu (a) i czujnik pozycji pompy paliwowej (b). 

- Odłączyć przewody paliwowe od dolnej osłony rozrządu (c). 

- Wyjąć dolną osłonę rozrządu (d) i korek zaślepiający z bloku cylindrów (e). 

- Obracać wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki karby regulacyjne nie będą 

wyrównane (f). 



- Włożyć do wału korbowego (g) sworzeń regulujący i delikatnie poruszyć wałem, aby sprawdzić 

prawidłowe położenie. 

- Włożyć sworzeń regulujący do wału korbowego (h). 

- Wyjąć wał korbowy i sworzeń regulujący wał korbowy oraz zablokować koło zamachowe przy pomocy 

śrubokręta.  

- Poluzować pasek koła pasowego wału korbowego. 

- Wyjąć najpierw śrubę koła pasowego wału korbowego, a następnie koło pasowe. 

- Poluzować śrubę napinacza paska (i) i wyjąć pasek napędu rozrządu. 

 

Montaż: 

- Włożyć wał korbowy i sworznie regulacyjne wałka rozrządu. 

- Sprawdzić czy otwór na klucz w wale korbowym jest skierowany do góry (l). 

- Sprawdzić czy karb regulacyjny na kole pasowym pompy paliwowej jest wyrównany w stosunku do łba 

śruby (m). 

- Założyć pasek. Karby na pasku i na zębatkach powinny być wyrównane (n). 

- Obracać napinacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki karb nie znajdzie się w położeniu 

wskazanym na rysunku (o). 

- Dokręcić śrubę napinacza paska z momentem dokręcania 25 Nm używając do tego celu klucza 

nasadowego 6 mm. 

- Założyć koło pasowe wału korbowego i zablokować koło zamachowe przy pomocy śrubokręta. 

- Dokręcić śrubę koła pasowego wału korbowego z momentem dokręcania 20 Nm + 130 ± 15°. 

- Wyjąć sworznie regulacyjne, a następnie obrócić dwa razy wał korbowy zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara, aż wał korbowy i karby koła pasowego wałka rozrządu będą wyrównane (f). 

- Włożyć sworzeń regulacyjny wału korbowego i poruszyć delikatnie wałem, aby upewnić się czy sworzeń 

został prawidłowo założony. 

- Włożyć sworzeń wałka rozrządu. 

- Wyjąć dwa sworznie, poluzować śrubę napinacza maks. o jeden obrót z zamocowanym kluczem 

nasadowym 6 mm. 

- Obracać klucz nasadowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki dwa karby (o) i (p) nie zostaną 

wyrównane.  

- Dokręcić śrubę napinacza z momentem dokręcania 25 Nm. 
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