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Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product 
defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: 
+44 (0) 1926 818186. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn 
hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

Garantie

Uitlijngereedschap balansas
BMW B47/B48/N47

www.lasertools.co.uk

• Een combinatiegereedschap dat geschikt is voor nieuwere B47-/B48-balansassen.
• Toepassing: BMW B47-/N47-/B48-motoren.
• OEM-nummer 2 288 054.
• Gepatenteerd ontwerp.

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection 
accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het 
gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene 
richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen 
om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische 
documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals 
Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor 
specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid 
van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.
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Onderdelen

Referentie Onderdeel OEM Beschrijving
A, B, C, D, E C797 2 288 054 Grondplaat, uitlijnring en bevestigingsschroeven en -bouten

Toepassingen

Merk Model Jaar Type

BMW

1-serie 2007-2016

118d/125d, 218d, 220d, 225d, 316d, 420d, 418d
420d/xDrive, 518d, sDrive16d, sDrive 18d, 
sDrive20d, sDrive25d, xDrive 18d, xDrive 20d
xDrive23d, xDrive 25d, 116d, 120d, 123d, 114d
318d, 320d, 325d, 425d, 520d, 525d/xDrive

2-serie 2014-2016
3-serie 2007-2016
4-serie 2013-2016
5-serie 2007-2016
X1 2009-2016
X3 2007-2016
X4 2014-2016
X5 2013-2016

Mini
Clubman 2015-2016 Cooper S/SD/D

JCWMini Hatchback 2014-2016

Instructies

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg 
de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of 
Autodata.
Het gebruik van dit instelgereedschap is volledig op 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection 
Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige 
hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

Verwijder bij een uit het voertuig verwijderde motor:
• Carter
• Oliepomp
• Vliegwiel

Monteer het gereedschap op het uiteinde van de balansassen, op basis van het type 
aandrijving. Gebruik het onderstaande als richtlijn:

Uitlijngereedschap balansas aanbrengen:
Breng het uitlijngereedschap van de balansas aan met de krukas ingesteld op BDP (Onderste 
Dode Punt) voor cilinder nr. 1 en de balansasgewichten in de richting van het carter.

Speciaal ontworpen als uitlijnoplossing BMW 1.6 en 2.0lt N47-/B47- en B48-dieselmotoren in 
de BMW-serie van 2008 tot 2016.
De set combineert het blokkeergereedschap voor de balansas voor de BMW N47-motor 
en de blokkeergereedschappen voor de MBW B47-/B48-motoren in één eenvoudig 
gereedschap. 
Het innovatieve in de EU geregistreerde ontwerp zorgt ervoor dat een afzonderlijk 
krukasuitlijngereedschap niet langer nodig is door de functionaliteit van de OEM-
gereedschappen 11 8 790, 11 8 750 en 2 288 054 te combineren in één gereedschap met 
uitwisselbare uitlijnadapters voor de balansas.

Motorcode

2.0

B47 D20A, B47 C20A, B48 A20B, B47, B47 C20, B48 A20A
N47 D20A/K0, N47 D20A, N47S D20B/D/T0, N47 D16C, N47 D16, N47 D20C/K1, N47 
D20C, N47 D20C/U1, N47 D20C/O1, N47 D20D/T1, N47 D20D, N47 D20A/U0, N47T 
D20K1, N47 D20U0, N47T D20U1, N47T D20O1, N47 D20C/O, N47 D20C/01, N47 
D20O0, N47S D20D/T0, N47 D20A/O0


