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Zestaw blokad rozrządu 
OPEL 1.6 1.8 16v 2003- 

QS10651 
 

ZASTOSOWANIE:  
OPEL Corsa 2007-2012, Astra-G 2003-2006, Astra-H 2004-2012, Meriva-A 2006-
2010, Zafira-B 2001-2012, Vectra-C 2006-2008, Signum 2006-2008, Insignia 2008-
2011, 
silniki: 
1,6: Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, A16XER 
1,8: Z18XER, A18XER, A18XEL 
ALFA ROMEO 159 2005-2010, FIAT Croma 2006-2011, 
kod silnika 939A4.000 
CHEVROLET Aveo 2008-2011, Cruze 2009-2012, Orlando 2011-2012, silniki: 1,4 
16V (G14D), 1,6 16V (LDE, LXV), 1,8 16V (2HO) 
 
 
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 
1 – Listwa blokująca wałki rozrządu 
2 – Narzędzie do ustawiania wałków rozrządu 
3 – Przyrząd do blokowania wału korbowego 
4 – Trzpień napinacza 
5 – Przyrząd do blokowania koła zamachowego 
6 – Trzpień napinacza 
 
 
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 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

• Zdemontować pokrywę silnika, filtr powietrza oraz górną pokrywę rozrządu. 

• Zdemontować pasek osprzętu oraz napinacz jeżeli jest to konieczne. Podczas demontażu napinacza zastosować trzpień 
(4). 

• Ustawić koło pasowe wału korbowego zgodnie ze znakami na obudowie (GMP 1. cylindra) i poluzować śrubę mocującą 
koło pasowe do wału. 

• Zablokować wał korbowy za pomocą przyrządu (3) w miejscu śruby mocującej skrzynię biegów zgodnie z rys. 1. Uwaga: w 
niektórych silnikach (np. Z16LET) nie jest możliwe użycie przyrządu (3). W takim wypadku należy zablokować koło 
zamachowe za pomocą przyrządu (5). 

• W niektórych pojazdach konieczny jest demontaż łapy silnika. 

• Zdemontować koło pasowe wału korbowego, a następnie dolną pokrywę rozrządu. 
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• Zamocować narzędzie (2) zgodnie z rys. 2. 

• W niektórych pojazdach może być konieczne zablokowanie wałków rozrządu za pomocą listwy (1). W tym celu należy 
zdemontować pokrywę zaworów i zamocować listwę (1) w nacięcia wałków rozrządu zgodnie z rys. 4. 

• Naciągnąć napinacz paska rozrządu i zablokować za pomocą trzpienia (6) zgodnie z rys. 3. 

• Odkręcić napinacz i rolkę paska rozrządu. 

• Zdemontować pasek rozrządu. 
Montaż należy przeprowadzić w odwrotnej kolejności. Po założeniu koła pasowego wału korbowego zdemontować wszystkie 
blokady, wykonać dwa pełne obroty wałem korbowym i sprawdzić czy wszystkie znaki są w prawidłowych miejscach. 
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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. 

 
PW TECHSAM WOCH Sp. J. Data sprzedaży ...........................................................................  
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