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QS10388 
Kpl. blokad rozrządu BMW „Podwójny” VANOS 

 

ZASTOSOWANIE:  
Silniki M52 / M54 / M56 
BMW 320i / 323i / 328i Coupe E46 (98-01) 
520i / 523i / 528i E39 (98-01) 
728i E38 (98-02) 
Z3 2,0i / 2,8i (99-03) 2,2i / 3,0i (00-03) 
X5 3,0i E53 (99-07) 
320i E46 (00-07) 
520i / 525i / 530i E39 (00-03) E60 / 61 (03-05) 
325i / Compact / 330i E46 (00-07) 
730i E65 / 66 (02-05) 
X3 3,0 E83 (03-07) 
Z4 2,5 / 3,0 E85 (03-06) 
 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
1. Przyrząd do ustawiania wałów rozrządu nr OEM 11 6 150 
2. Przyrząd do ustawiania kół zębatych rozrządu nr OEM 11 6 180 
3. Przyrząd do wstępnego napięcia łańcucha rozrządu nr OEM 11 4 220 
4. Trzpień do blokowania napinacza nr OEM 11 3 292 
5. Adapter sprężonego powietrza nr OEM 11 3 450 
 

 
 
UWAGA: 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją wymiany rozrządu zalecaną przez producenta 
samochodu. Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter poglądowy. 
 
OSTRZEŻENIA: 

• Odłączyć akumulator 

• Zdemontować świece zapłonowe – umożliwi to łatwiejsze obracanie wałem silnika 

• Przed demontażem paska osprzętu zapamiętać jego przebieg 

• Zawsze należy obracać silnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, chyba że instrukcja stanowi inaczej 

• Nie obracać wałem korbowym ani wałkiem rozrządu po zdemontowaniu paska rozrządu 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

• Usunąć napinacz łańcucha rozrządu, założyć na jego miejsce przyrząd (3) i napiąć szynę napinacza siłą 0,7Nm 

• Odkręcić przewód ciśnieniowy oleju od mechanizmu VANOS, założyć adapter (5) i zasilić układ VANOS sprężonym 
powietrzem o ciśnieniu 2-8 bar 

Uwaga: pewna ilość oleju może zostać wyciśnięta z układu po podłączeniu sprężonego powietrza. Możliwe jest, że wałki 
rozrządu nie będą we właściwej pozycji gdy silnik jest wyłączony. 

• Wykonać przynajmniej dwa obroty wału korbowego w kierunku zgodnym z pracą silnika i ustawić silnik w pozycji, w której 
krzywki wałka ssącego i wydechowego pierwszego cylindra będą skierowane ku sobie. 

• Sprawdzić prawidłowość ustawienia silnika za pomocą blokad koła zamachowego oraz wałków rozrządu dostępnych w 
komplecie blokad Quatros QS10331 

Uwaga: przyrząd do ustawiania wałków rozrządu musi w pełni przylegać do płaszczyzny głowicy. 

• Zdemontować mechanizm VANOS 
Uwaga: śruby znajdujące się za uszczelniaczami mają lewy gwint. 

• Zdemontować koła zębate i łańcuch zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu 
MONTAŻ 

• Przyrząd do wstępnego napięcia łańcucha rozrządu (3) powinien wciąż znajdować się na miejscu napinacza 

• Założyć drugi napinacz z założonym trzpieniem (4) 

• Ustawić koła zębate oraz drugi łańcuch we właściwym położeniu używając przyrządu (2) 

• Sprawdzić czy zęby po stronie zaworów ssących są prawidłowo ułożone względem siebie. 

• Sprawdzić czy koło czujnika jest prawidłowo ułożone względem głowicy 

• Wyciągnąć zębaty wałek po stronie zaworów wydechowych tak mocno jak jest to możliwe 

• Wyjąć trzpień napinacza drugiego łańcucha (4) 

• Ustawić wałki rozrządu za pomocą przyrządu (1) 

• Dokręcić śruby i nakrętki zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu 

• Zdemontować przyrząd (3) i zainstalować napinacz łańcucha rozrządu 

• Zdemontować wszystkie blokady i wykonać dwa pełne obroty wału korbowego 

• Ustawić silnik w GMP pierwszego cylindra 

• Zamontować mechanizm VANOS 
Po zakończeniu wszystkich czynności należy obrócić wałem korbowym o 360° i sprawdzić wszystkie znaki, włącznie ze 
wskazówkami napinaczy pasów. 
  
GWARANCJA: 

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu. 

4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione. 

5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie 

serwisowym lub w miejscu sprzedaży. 

6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy, numerem seryjnym urządzenia i wpisaną datą sprzedaży. 

7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer. 
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