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OP-130

Borgplaat voor tijdsafstelling op Opel OHC dieselm otoren
1.6 en 1.7 vanaf 1994

Te gebruiken in com binatie m et TE-95 (om het BDP vast te stellen).
Afm eting 110x50 m m .
Geschikt voor:
Opel OHC diesel m otoren m et bovenliggende nokkenas, zoals op Opel
serie I en II, 1.6 en 1.7 OHC diesel m otoren, als op
Astra, Corsa, Astravan, Astram ax, Vectra, Zafira.

Handleiding
Raadpleeg het werkplaatshandboek voor de juiste gegevens en
procedures. Onderstaande handleiding geeft slechts een richtlijn.
1. Verwijder het distributieriem deksel van de bovenste tandriem .
Controleer de tandriem . Als u slijtage ziet, vervang dan de tandriem .
2. Verdraai de krukas in de draairichting van de m otor tot cilinder 1 in het
Bovenste Dode Punt (BDP) staat, waarbij de kleppen van cilinder 4
dus sluiten. Het tijds-m arkeringsteken op het vliegwiel staat dan
tegenover dat op het koppelingshuis en het teken op de steun.
Som m ige m odellen hebben geen tijdsm arkeringstekens. Verwijder
dan de riem van de krukas poelie en gebruik de tijdsm arkeringstekens
op de krukas poelie en op het huis.
3. Verwijder de vacuüm /uitlaat pom p.
4. Als u er zeker van bent dat de tijdsafstelling correct is, m aak dan het
blokkeergereedschap OP-130 vast op de bovenkant van het nokkenas
huis, over cilinder 3.
5. Als u de tijdsafstelling aanpassen m oet, verdraait u de nokkenas ten
opzichte van de nokkenas poelie. Raadpleeg eerst het
werkplaatshandboek! Gebruik tijdsafstellingsgereedschap TE-95 (niet
bijgesloten).
6. Controleer de tijdsafstelling door de nokkenas 90° terug te draaien, en
dan weer 90° vooruit. Controleer opnieuw de tijdsm arkeringstekens.
7. Blokkeer gereedschap OP-130 zet u vast m et de twee M6 bouten.
De afstelschroeven verdraait u tot licht contact is gem aakt m et de
neus van de nok. Dit zet de nokkenas vast bij werkzaam heden aan de
tandriem .

Verwijder na gebruik alle gereedschap!

Belangrijk! Verdraai de m otor twee m aal m et de hand in de
draairichting. Daarbij m ag de m otor niet geblokkeerd worden.
Als de m otor geblokkeerd wordt, dan staat de tijdsafstelling niet goed.
W ees er zeker van dat de tijdsafstelling correct is!
Onjuiste tijdsafstelling resulteert in ernstige m otorschade!
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Niet bijgeleverd

