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O motivo da falha do turbocompressor antigo (possivelmente erros no motor e na
configuração
motor) the
foi diagnosticado
eliminado.
Diagnose anddo
eliminate
cause of failuree of
the old turbocharger (possibly defects in the
engine
andda
engine
area).
O
número
versão
do turbocompressor está ajustado com as especificações do motor ou
o
número the
da versão
do fabricante
do turbocompressor.
Compare
turbocharger
model number
with the engine specifications and/or the model
number
of the turbocharger
Funcionalidade
garantida damanufacturer.
ventilação do motor.
Make sure
Garantia
dethe
fornecimento
engine ventilation
de óleo garantido,
is workingretorno
properly.
do óleo do turbocompressor para o cárter.
Ensurede
Áreas
theadmissão,
oil supplyarand
de that
carga
thee oil
gás
can
deflow
escape:
back freely from the turbocharger to the
-crankcase.
Funcionalidade verificada
-Intake,
É removida
por corpos estranhos ou líquidos
chargequalquer
air, and contaminação
exhaust gas areas:
- Check
in working
order e a integridade absolutas das linhas de ar conectadas ao
São
garantidas
a limpeza
- Eliminate any contamination due to foreign objects or liquids
turbocompressor.
Ensure
Para
turbocompressores
the absolute cleanliness
de refrigeração
and integrity
líquida:
of the
Ventilação
air lines connected
e fornecimento
to thedeturbocharger.
refrigerante
garantidos.
For liquid-cooled turbochargers: ensure ventilation and the coolant supply.
Check whether
Verificar
se é necessário
the housing
o ajuste
needsdatoposição
be repositioned.
da caixa.
Observe
São
cumpridos
assembly
os torques de
as per
aperto
the de
engine
acordo
and/or
comvehicle
as especificações
manufacturer
dospecifications.
fabricante do
motor
ou veículo.
Make sure
that the flange and thread are free of damage and wear.
Only useque
Garantir
brand-new
as flanges
sealing
e as elements
roscas estão
thatlivres
are an
deexact
danos
fit.e desgaste.
Replace
São
usados
the apenas
engine oil
elementos
and oil filters
de vedação
as per the
novos
engine
e exatamente
or vehicle manufacturer
adequados. specifications.
O óleo do motor e a troca do filtro de óleo são realizados de acordo com as especificações
do fabricante do motor ou veículo.

During installation
Durante a instalação
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Antes de
Before
mounting
conectarthe
a linha
oil feed
de line:
fornecimento
fill the turbocharger
de óleo: Turbocompressor
with fresh enginecheio
oil through
de óleo
thede
oil feeder
motor
novo
hole,
através
whiledo
slightly
orifício
turning
de entrada
the rotor
de by
óleo,
hand.
rotor rodado levemente manualmente.
Change the
Possível
pressão
boostde
pressure
carga alterada.
if necessary.
Ensureatenção
Tenha
proper handling.
ao manuseamento adequado.
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Após o arranque do motor: aprox. 120 segundos em marcha lenta.
Aftermarcha
Em
startinglenta:
the engine:
todas as
idleligações
for approx.
(ar, gás
120de
seconds.
exaustão, água e óleo) foram verificadas
quanto
à estanqueidade;
do gás (air,
verificada
com
e sabão,
necessário.
While the
engine is idling: estanqueidade
check all connections
exhaust
gas,água
water,
and oil)seare
properly
secured and
leaktight,
possibly
use soapy
water
to teste for
gastightness.
Quando
a pressão
do óleo
aumenta:
O motor
acelera
carrega.
When20
Após
thehoras
oil pressure
de operação
builds ou
up,1000
rev and
km:run
todas
the as
engine.
conexões relevantes verificadas quanto à
estanqueidade.
After 20 operating hours or 1,000 km: check that all of the relevant connections are properly
secured and leaktight.

Importante
para a oficina
Important information
for workshops
O turbocompressor
Turbochargers
must só
only
pode
be installed
ser instalado
by trained
por pessoal
technicians.
especializado
Improper treinado.
installation,
A
use, operation,
instalação,
utilização
or modification
e operação inadequados
of a turbocharger
do turbocompressor
may cause damage
ou alterações
to the
turbocharger
no
turbocompressor
or engine.
podem
Observe
danificar
the manufacturer
o turbocompressor
specifications
e o motor.
and theDevem
installation
ser
and commissioning
tidas
em atenção as
instructions.
instruçõesLiability
do fabricante
for material
e asdefects
instruções
is excluded
de instalação
if a turboe
charger that does
inicialização.
Se um
notturbocompressor
comply with the engine
não estiver
specification
em conformidade
is installed or
com
if the
as
installation or assembly
especificações
do motorinstructions
ou se as instruções
are not observed.
de instalação
Obvious
oudefects
montagem
mustnão
be
reported
forem
observadas,
immediately.
não se aplicará a responsabilidade por defeitos de material. Os
defeitos óbvios devem ser relatados imediatamente.
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