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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.

Verificarea turbo MAHLE

Turbochargers must only be installed by trained technicians. Improper installation, 
use, operation, or modification of a turbocharger may cause damage to the 
turbocharger or engine. Observe the manufacturer specifications and the installation 
and commissioning instructions. Liability for material defects is excluded if a turbo- 
charger that does not comply with the engine specification is installed or if the 
installation or assembly instructions are not observed. Obvious defects must be 
reported immediately.

Important information for workshops
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După montaj

Pe durata montajului

Înainte de montaj

 n Cauza defectării turbocompresorului vechi (eventual erori la motor și în zona motorului) a fost 
diagnosticată și remediată.

 n Numărul de execuție al turbocompresorului a fost comparat cu specificațiile de motor 
respectiv numărul de execuție al producătorului turbocompresorului.

 n Funcționarea corectă a ventilației motorului este asigurată.
 n S-a asigurat alimentarea cu ulei, returul de ulei din turbocompresor în carter este liber. Zona 
de aspirare, aer de încărcare și evacuare gaze: 
- Funcționalitatea a fost verificată 
- S-au înlăturat posibilele contaminări cauzate de corpuri străine sau lichide

 n S-a asigurat curățenia absolută și starea impecabilă a conductelor din turbocompresor.
 n În cazul turbocompresoarelor răcite cu lichid: Evacuarea aerului și alimentarea cu lichid de 
răcire au fost asigurate. S-a verificat dacă este necesară ajustarea poziției carcasei.

 n Momentele de strângere conform specificațiilor producătorului motorului/vehiculului trebuie 
respectate. S-a asigurat faptul că flanșa și filetul nu prezintă deteriorări și/sau uzură. S-au 
utilizat elemente de etanșare noi din fabrică și cu dimensiuni exacte.

 n S-a efectuat schimbul uleiului de motor și al filtrului de ulei conform specificației 
producătorului motorului respectiv producătorului vehiculului.

 n Înainte de fixarea conductei de alimentare cu ulei: Turbocompresorul a fost umplut cu ulei de 
motor nou prin orificiul de alimentare cu ulei, iar rotorul a fost rotit ușor manual.

 n Eventual s-a modificat presiunea de încărcare.
 n Atenție la manevrarea corespunzătoare.

 n După pornirea motorului: lăsați să meargă motorul cca. 120 de secunde în gol.
 n La mersul în gol: toate racordurile (aer, noxe, apă și ulei) au fost verificate cu privire la poziția 
fixă și etanșeitate, etanșeitatea la gaze s-a verificat cu apă cu săpun.

 n Dacă a crescut presiunea uleiului: Motor accelerat și solicitat.
 n După 20 de ore de funcționare respectiv 1000 km: s-au verificat toate racordurile relevante 
cu privire la poziția fixă și etanșeitate.

Turbocompresorul se va monta exclusiv de către personal instruit. Montajul, 
utilizarea și operarea necorespunzătoare a turbocompresorului sau modificările 
acestuia pot provoca daune ale turbocompresorului și motorului. Trebuie respectate 
specificațiile producătorului și instrucțiunile de montaj și punere în funcțiune. La 
montajul unui turbocompresor, care nu corespunde specificației motorului sau în 
cazul nerespectării instrucțiunilor de montaj nu se aplică răspunderea pentru daune 
materiale. Defectele evidente se vor reclama urgent.

Important pentru service


