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Montážní instrukce pro turbodmychadla  

 

 

Postup pro montáž turbodmychadel  
 

 

Turbodmychadlo je složitý přístroj s mimořádnou přesností. Nesprávné používání, instalace nebo 

úprava by mohly vést k jeho selhání. Chybné připojení ovládacích vodičů nebo změny provedení v 

řízení přeplňování mohou vést k selhání turbodmychadla a/nebo motoru.  

 

Velmi důležité je zjistit příčiny selhání původního turbodmychadla, než se přikročí k 

montáži nového dílu. 

Poškození turbodmychadla je velmi často důsledkem působení vnějších faktorů. 
Doporučujeme Vám prostudovat si dokument Důvody selhání turbodmychadla – ke stažení na 

http://www.turbo-tec.eu/cz/ 

1.  
Zkontrolujte čistotu a těsnost sacího potrubí. Vyčistěte systém a nahraďte poškozené díly.  

Vyměňte vzduchový filtr, přičemž zvláštní pozornost věnujte čistotě – jakékoliv znečištění může vést 

k poškození turbodmychadla.  

Je povoleno používat pouze výrobcem doporučené automobilové součástky (OEM díly).  

2.  
Ověřte těsnost mazacího systému motoru. Zkontrolujte, že tlak oleje v systému odpovídá hodnotě 

určené výrobcem vozidla.   

Ověřte stav hadic a trubek, které vedou olej (přívodních a odvodních do a z turbodmychadla). 

Zkontrolujte jejich průchodnost. V případě poškození vyměňte za nové.  

Za účelem zajištění volného odvodu oleje z turbodmychadla -  ověřte stav filtru odvětrávání klikové 

skříně (pokud je vozidlo filtrem vybaveno) a je-li to nutné, vyměňte filtr za nový. 

Je vhodné zkontrolovat stav sacího koše a olejové vany (průchodnost, nečistoty).  

Je nepřijatelné použít pro spojení přívodů a vývodů oleje silikony či tmely. Je nutné použití sady 

těsnění specializované na konkrétní typ turbodmychadla.  

3.  

Vyměňte motorový olej a olejový filtr. Je nepřijatelné použít díly, které nejsou doporučeny výrobcem 

vozidla.  
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4.  

K montáži turbodmychadla musí být používána pouze nová těsnění pod sběrné potrubí (ne silikon či 

pasta), stejně jako vysoké teplotě odolávající šrouby pro montáž výfukových systémů. Šrouby by 

měly být utaženy s dodržením momentu doporučeného výrobcem. Je nutné zkontrolovat a vyčistit 

výfukové svody, v případě poškození vyměnit za nové.  

5.  

Nalijte čistý motorový oleje do těla turbodmychadla (do otvoru přivádějícího olej do těla 

turbodmychadla) a zároveň otáčejte rotorem turbodmychadla, aby se zabránilo tzv. „suchému 

startu” při prvním spuštění motoru. Připojte jednotlivé spoje.  

Během montáže je důležité, aby se zabránilo situaci, kdy dochází ke vzniku pnutí na přívodech nebo 

samotném těle turbodmychadla. 

6.  

Nejprve odpojte zapalování/napájení. Poté motorem otáčejte pouze pomocí startéru tak, aby v 

mazací soustavě vznikl tlak. Nedovolte, aby došlo k nastartování motoru nebo dokonce ke zvýšení 

otáček při prvním startu. Pak spusťte motor a nechejte jej běžet při volnoběžných otáčkách na 

přibližně 30 sekund. Ujistěte se, že všechny spoje jsou v pořádku, nedochází k úniku oleje.  

 

 

 

 

Záruka a záruční nároky vůči Turbo-Tec CZ s.r.o. nebudou vyřizovány v případě, pokud nebyl 

dodržen standartní montážní postup turbodmychadla a zároveň (jsou-li dostupné) dodatečné 

montážní informace, které jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.turbo-

tec.eu/cz/ po zadání typu turbodmychadla.  
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