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After installation

During installation

Before installation 

 n Diagnose and eliminate the cause of failure of the old turbocharger (possibly defects in the 
engine and engine area).

 n Compare the turbocharger model number with the engine specifications and/or the model 
number of the turbocharger manufacturer.

 n Make sure the engine ventilation is working properly.
 n Ensure the oil supply and that the oil can flow back freely from the turbocharger to the 
crankcase.

 n Intake, charge air, and exhaust gas areas: 
- Check in working order 
- Eliminate any contamination due to foreign objects or liquids

 n Ensure the absolute cleanliness and integrity of the air lines connected to the turbocharger.
 n For liquid-cooled turbochargers: ensure ventilation and the coolant supply.
 n Check whether the housing needs to be repositioned.
 n Observe assembly torques as per the engine and/or vehicle manufacturer specifications.
 n Make sure that the flange and thread are free of damage and wear.
 n Only use brand-new sealing elements that are an exact fit.
 n Replace the engine oil and oil filters as per the engine or vehicle manufacturer specifications.

 n Before mounting the oil feed line: fill the turbocharger with fresh engine oil through the 
oil feeder hole, while slightly turning the rotor by hand.

 n Change the boost pressure if necessary.
 n Ensure proper handling.

 n After starting the engine: idle for approx. 120 seconds.
 n While the engine is idling: check all connections (air, exhaust gas, water, and oil) are properly 
secured and leaktight, possibly use soapy water to test for gastightness.

 n When the oil pressure builds up, rev and run the engine.
 n After 20 operating hours or 1,000 km: check that all of the relevant connections are properly 
secured and leaktight.
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Po montáži

Během montáže

Před montáží

 n Diagnostikujte a odstraňte příčinu závady na starém turbokompresoru (příp. chybu v motoru 
a okolí motoru).

 n Porovnejte číslo provedení turbokompresoru se specifikacemi motoru příp. s číslem 
provedení uvedeným výrobcem turbokompresoru.

 n Zajistěte funkčnost odvětrání motoru.
 n Zajistěte zásobení olejem a průchodnost vratného vedení oleje z turbokompresoru ke klikové 
skříni.

 n Oblast sání, oblast plnicího vzduchu a oblast spalin: 
- Zkontrolujte funkčnost 
- Odstraňte případné znečištění způsobené cizími tělesy nebo kapalinami

 n Zajistěte absolutní čistotu a neporušenost vedení spojených s turbokompresorem.
 n U turbokompresorů chlazených kapalinou: Zajistěte odvzdušnění a zásobení chladicí kapalinou.
 n Zkontrolujte, zda není nutné upravit pozici skříně.
 n Je nutné dodržet utahovací momenty dle údajů výrobce motoru příp. vozidla.
 n Zajistěte, aby byly příruby a závity nepoškozené příp. neopotřebované.
 n Používejte pouze nové přesné těsnicí elementy se správnými rozměry.
 n Proveďte výměnu motorového oleje a olejového filtru dle údajů výrobce motoru příp. vozidla.

 n Před připevněním přívodu oleje: Naplňte turbokompresor novým motorovým olejem pomocí 
vstupního otvoru oleje, přitom manuálně lehce otáčejte kolem kompresoru.

 n Příp. změňte plnicí tlak.
 n Dbejte na správné zacházení.

 n Po nastartování motoru: nechte motor běžet cca 120 sekund na volnoběh.
 n Při volnoběhu: zkontrolujte řádné upevnění a těsnost všech připojení (vzduch, spaliny, voda a 
olej). Plynotěsnost zkontrolujte např. pomocí mýdlové vody.

 n Při dosažení správného tlaku oleje: Zvyšte otáčky motoru a přidejte zatížení.
 n Po 20 provozních hodinách příp. 1000 km: zkontrolujte upevnění a těsnost všech důležitých 
připojení.

Turbokompresor smí instalovat výhradně školený odborný personál. Nesprávná 
instalace, použití a provoz turbokompresoru nebo změny na něm, mohou vést ke 
škodám na turbokompresoru a motoru. Řiďte se předpisy výrobce a informacemi 
k instalaci a uvedení do provozu. Při instalaci turbokompresoru, který neodpovídá 
specifikacím motoru, nebo jestliže se nebudete řídit informacemi k instalaci a 
montáži, dochází k zániku odpovědnosti za vady. Zjevné vady reklamujte okamžitě.

Důležité pro dílnu


