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instalace nových i opravených turbodmychadel…
červen 2015

Montážní sady SPECIAL TURBO…praktické a efektivní řešení problematiky
korektní instalace nových a opravených turbodmychadel:
+ garantují bezproblémovou instalaci nového i opraveného turbodmychadla
+ obsahují všechny komponenty které je nutné vyměnit i s turbodmychadlem dle
instalačního manuálu stanoveným výrobci turbodmychadel
+ šetří Váš čas i peníze – už nemusíte všechny nutné komponenty a součástky zdlouhavě
shánět zvlášť a platit za ně přehnané maloobchodní ceny!
+ ušetří Vám starosti – eliminujete riziko potenciálních závad během instalace i po ní!

Neriskujte zalomený šroub,
stržený závit a následnou
časovou i finanční náročnost
řešení tohoto incidentu.
Součástí montážní sady SPECIAL
TURBO je i sada spojovacího
materiálu odolného proti korozi
i vysokým teplotám – v souladu
s předpisy výrobců
turbodmychadel.

Montáž a start turbodmychadla
bez předešlého zaolejování
syntetickým olejem
certifikovaným pro automobilový
průmysl vyústí v okamžité
destrukční poškození ložisek i
rotoru. Poškození tohoto typu
jsou patrné na první pohled a
nejsou výrobcem uznány během
reklamace turbodmychadla.

Každá montážní sada obsahuje
kompletní sadu všech těsnění
(turbínové příruby i olejového
přívodu a odvodu) čímž zaručuje
bezproblémovou a bezpečnou
montáž nového
turbodmychadla bez komplikací
a zdržení způsobeným sháněním
všech nutných součástek
samostatně.

OBSAH MONTÁŽNÍ SADY:
INJEKČNÍ STŘÍKAČKA
- Stříkačka obsahuje plně syntetický olej 5W30 určený pro automobilový
průmysl
- Instalace turbodmychadla bez správného zaolejování vede při startu k
okamžitému poškození rotoru a ložisek (v lepším případě k radikálnímu
snížení životnosti turbodmychadla)
- Zaolejování turbodmychadla je výrobcem předepsaný a nutný postup při
instalaci
SADA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- Každá montážní sada obsahuje adekvátní množství šroubů a stahovacích
matic pro bezproblémovou instalaci turbodmychadla
- Závrtné šrouby i matice se vyznačují zvýšenou pevností a mají speciální
povrchovou úpravu, díky které jsou odolné vůči vysokým teplotám i korozi.
- Teplota na přírubě turbínové skříně se pohybuje až do 900 st. celsia. Stejně
tak jako tato teplota poškozuje příruby TD, poškozuje i šrouby a matice.
- Pokud nejsou poškozené šrouby/matice vyměněny s TD nebo pokud jsou
použity náhražky bez adekvátní pevnosti a povrchové úpravy, hrozí jejich
praskání a následné zalomení v motoru/turbodmychadlu. Toto zapříčiní velmi
drahou opravu a výraznou časovou prodlevu. Velmi častou závadou také
bývají utržené závity vlivem únavy materiálu nebo použití neschváleného
šroubu (nízká pevnost nebo absence povrchové úpravy).
SADA TĚSNĚNÍ
- Každá montážní sada obsahuje i sadu těsnění (těsnění příruby
turbodmychadla, těsnění odvodu i přívodu oleje)
- Pravé těsnění nelze nikdy nahradit tzv. „tekutým těsněním“ bez vážného
rizika potenciální závady deprivací oleje nebo netěsností příruby

Zaolejování turbodmychadla je
podstatné k jeho následnému
bezproblémovému provozu.

Neadekvátní nebo amortizovaný
spojovací materiál často praská,
což může způsobit drahé opravy
a zbytečné komplikace.

Poškození rotoru a ložisek
způsobené nezaolejováním
turbodmychadla během instalace

Katalogové označení

ST číslo

Montážní sada
ST1F20001

ST19EX-0001

Montážní sada
ST1F20002

ST19EX-0002

Montážní sada
ST1F20003

ST19EX-0003

Montážní sada
ST1F20004

ST19EX-0004

APLIKACE
454232-5011S
713672-5007S
713673-5007S
716860-5004S
720855-5007S
721021-5008S
722730-5005S
768329-5001S
54399880016
54399880017
54399880019
54399880023
54399880047
54399880006
54399880059
712968-5006S
54399880021
724930-5010S
53039880207
768652-5007S
751851-5004S
751851-5003U
54399880020
54399880022
54399880058
54399900022
717858-5010S
454158-5003S
761437-5005S

