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Усі вказані торгові марки належать Tenneco Inc. або одній чи декільком її дочірнім компаніям в одній чи декількох країнах світу. 
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ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ РОЗПОДІЛЬНОГО ВАЛУ

Неможливо скласти універсальні інструкції з установки для всіх розподільних 
валів. Тому наведені вище зауваження належить використовувати разом з 
посібником з ремонту від виробника двигуна. Дотримання даних інструкцій 
та регулярне обслуговування забезпечать довгостроковий безаварійний термін 
служби нового розподільного валу і встановлених компонентів ГРМ.

Щоб забезпечити максимальний термін служби нового розподільного валу і компонентів ГРМ, 
дуже важливо виконувати установку відповідно до наведених нижче процедур:
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МАЮТЬ бути встановлені нові 
рокери/штовхачі розподільного 
валу. Це дуже важливо з точки 
зору запобігання передчасної 
відмови розподільника. Якщо ця 
операція не буде виконана, 
гарантія стане недійсною.

Добре змажте посадкові місця та 
кулачки розподільного валу 
передпусковим мастилом або 
високоякісним моторним маслом.

Перевірте осьовий люфт розподільного валу 
і відрегулюйте його відповідно до посібника 
з ремонту від виробника двигуна.

Використовуйте нові прокладки, ущільнення і болти ГБЦ.

Замініть моторне масло і встановіть новий масляний фільтр.

І нарешті,  де застосовно, перевірте штовхачіта відрегулюйте їх 
належним чином. Цю операцію належить повторити приблизно через 
800 км пробігу.

Переконайтесь, що новий розподільний вал є аналогом старого, 
особливо стосовно мастильних каналів.

Переконайтесь, що підшипники/втулки розподільного валу не мають 
значного зносу і не пошкоджені.

Переконайтесь, що клапани, гнізда клапанів, напрямні, пружини та 
ущільнення стрижнів клапанів справні. Перевірте знос шестерень і 
ланцюжків газорозподільчого  механізму. За необхідності виконайте 
заміну чи ремонт. При установці нового розподільного валу завжди 
замінюйте ремені газорозподільчого механізму.

На НОВОМУ розподільному валу
переконайтесь, що мастильні канали 
ЧИСТІ і НЕЗАБЛОКОВАНІ.

Добре очистіть захисне покриття з 
усіх поверхонь дотику так, щоби не 
пошкодити втулки чи поверхні валу.

Після виконання зазначених вище перевірок виконайте 
складання,  приділяючи особливу увагу наступному:
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