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Grupp 25 TurlJoIcompteSSOr 

KomiMg 

2 

Kom ihåg 

1 
Rusa lIidrig motorn dinkt .tt .. .urt. Ut motom gå 
IM tomgång en stund U turboo smOfjs. 

2 
LAt motorn 91 ned pli tomgMg Inn.en den ~iirlgs IV, 
Om motom stängs av vid högt vaMllI kommer turban 
all rOI .... en lång lid utan smOrjning, En kort tids 1Om

gångslo:öming innan motorn ~ ev bidr ... dessutom 
tiM 811 temperaturen I turbon minskar. 

3 
Dterillöiwln ~ odIlItt oIj8n ir ren) ir avgö
rlOnde för ~ ~ och 1MIingd. 
Det lir därför viktigl all olja och oIier.., ... byts tiltriddigt 
ofta """,t at! 01;' av rall kvalitet och viskositet används. 

Iakttag stor försiktighet vid arbeten pA wbol<ompr8SSQM 
sA all föroreningar int. kommer in i oIjel<an&lema. 

4 
AnYind inte tib .......... vid " .. I\OO ..... amr
Talnin!Jsmeolel kan l<aoTorne in j motorns smörjsyslem. 
med risk för an oIjekanal .. nl 11U1"boItompresoorns siu. ..,. 

• 
• 

• 
• 



Specifikationer 

Laddningstryck 
iÖVerIryCk) 
Vd 3500 , / min fuUsst ...... 

If) Bränsleuppfetning 
Styrtryck Iv.m motor) \lid ~rvd< o (tomgAng) . 

vid lacldningt\lyCk 45 kPa 10,46 1Ip / cml!) 

Tändsänkning 

kPa (kp / cm 2) 345-375 13,4- 3,81 
kPa (kp / cm 2) 265-295 12.6-3.01 

TAndslnkning vid IedcN>gstryck 30 kP, 10.3 kp/ cm2) 3-70 

Atdragningsmoment 
Anvlnd ~" kletaljnr. 1181005-91 pa neda'tslående skruva" 

fktmuttr. frlmr, ~Or-l...tJo. 
F~. l\IIbinhi4 •........... 

koIT'Ipesaootlul .•..•.••••••..•. 
1NIu, hl.- !INd ~tiI) ...... . 

SmIItj in ..... uvamas gIIngor och anl~or med rost&kydds_ 
medel, detaljn. 282036-:1 Or. itlkruvama i tre Sleg IIIml i ord
ningsfbljd .... Iigt bild. 
Steg I _, Nm lO.' kpm) 

II • 40 Nm (4.0 kpmJ 
III • 120" 

Nm 

" 20 

" 20 

• 
3 



Grupp 25 TurlxKompressor 

Specialverktyg 

• 
999 8eskriYning - användning 

290' TArog; blockering slang • 5011 MIInI>I1MIt1Or: m1Itning styn!Yd< 
5016 Studullltnvckel: justering CO 
5228 Nippel: anslutning 5011 
5229 Nippel; anslutning 501 1 
mo Ma"""""",,,: m1Itning Qlddningstryck m m 

• 
290' 5011 5015 • 

5228. 5229 5230 

, 



Felsökning 

FEL Orsak Kontroll / 6tgärd 
Yttre symptom 

FOR L4.GT Luft,_e igensatt B'(I lufttenannsell 
LAODNfNGST'RYCK 

Gasreglage feljuslerat Justera 

lÅg tlfftIIct. Motorfel !låg kompreuoon, fel ...,Ii!- Komrolera. al~da efter behov 

T urboinsfnnnttnte~ ~ giir Mgf spel. l6r liten br&n$letillflnel! ..... 
Lickage mellan I<omPfessomus och SVI trasiga packoinoa<. 
cylioderhuvud eller mellan cy\inderhu- anslo.Itningar m m, 
wc! och turbinhus Ora il 1iktuYa'. multar. klammar 

A vlasll'll'ogSVelltilen !astNlt , - 8'(1 avlaslnlr'lgllle'lti1 med hus. 
lag. (hell eller del ...... lidan 13 

A~lem/ll delYIS igensan '" 
L.addnin9StrYdt feljust_lI1 Itontrolera/juster. 

~1Oden8 

T urbokomptessor felaktig Byt kompleU eller erforderliga delar 

fÖA HOGT lIckage p-t slang mellan komprllUOf Byt slang och klammar 

lAOONINGS'mYCK ..... -
Motom~ vidhögt~. TrydI,dosa (membran) lIOOcMo' Byt tr,'CkdosI. 18 SIdan " 
Tl,NboillSffllmenrets ,,;S8M gAr in pi AYlaslniogsventilen fnlne! , lillngt B'f\aYlastningsventil med hus. .. sida 
!'Örr. ... " 
T~/lilbryrer t....ddnIngsuyd< feljusterat Ka"'oIer./,...I .... ....... --(motorn stMIniIrJ III sidan 8 

5 



Grupp 25 TurlJoIromprest; 

Felsökning 

FEL 
Yttre symptom 

MOTORN SP.lKAR 

METALUSKT OLJUD 
FRÅN AVLASTNINGSVEf'lTlLEN 

OWVO .. ler VIBRATlONER FRÅN 
TURBOKOMPRESSORN 

OWELÄCKAGE VID TURBO-
AXELNS TÄTNINGAR 

Oljerök i avgaserna 

, 

O ... k 

Olämpligt bränsle (för lAgt okllll1la11 

TlindinstilUning I llIodslinkning felaktig 

För högt ~njngstoyck 

Förvllrmningsph\tw lösa ellM spräckta 

Hus för avlastnif>9SVentil ellM avgasrör 

"'" 
AvlastningsveotiIM glapp i styrning 

Föovllrmningsplåtar \ösii eller spräckta 

Uickage i inlopps_ ell ... avgassystemet 

~;g smorjning 811 IUrbokompressorn 

O~ens i rurboaxel, turbinhjul eller 
kompressorhj~ IlA grund av skador 

Luft'enare igensatI (~jellickege IlA in-
Ioppssidan ger ";t ,0Il) 

Avgassystem löst eller IlIckage 

För högt Iryek i Y!IIIhusel 

R8tu,oIjel8dning igensatt 

Turboaxelns tätningar skadade 

Kontroll hhgärd 

Byt bränsle 

Kont'oU ... ~ I just ... a tändioställn,ngen 
och tiindsilnkniogen, sidan 9 

Kontroll ... a / just ... a IlKIdningstrycket. 
sidan S 

Byt, d'a fast 

o..a fast • 
Syt avlaslninQSVlll1lil med hus, se sidan 

" 
Byt, dra fast • 
Dra åt otlllJlenslutninga" by! tätningar 
mm 

Kontroll ... a ~i/l1ryeket och ~jeflödel 
till turban. Om felet kll8rstå, ett ... 
eventuella åtgärder, by! IUrbokom-

~-
Byt lurbokompressoO' 

Byt luft,ena,in58tS 

Dra fast, byt system 

Rengör Y!IIIhusventilatiornm • 
Rengör 'eturoljeladningen 

Byt tUfbokompressor • 



Bränsleledningar, dragning 

Gropp 25 TudJoIcompteSStX 

Bransleledningar, dragning 

Rengör anslutningarna noggrant innan ledningarna lossas. 

Se till at! ladningama inte ligger emot och sk.over någonstans. 

, 



Laddni"ngstryct Iwnrro/ll justering 

, 

A. laddningstryck. kontroll / justering 
Spet:i"aIver/(fyg; 5230 

För högt laddningstryek medför risk för motorskador. 

Anslut mätutrusming 
A l 

Anslut manometfIf 5230 mell<In slangen Idl tryckvaklOO 
och nippeln på inloppstöret. 

Dra in s~ng med manometflf i kup(m. 

Varmkör motorn 

Varmkör på vilg. 

Mät laddningstryd!et 

Kör på J:arw växel med ca , 500 r ! mitn. 

A2 

A3 

Gör an fullgasaccelflfstion genom at! trltmpa n ... gaSPe
dalen ~t. 

Vid J 500 r ! min. bromsa bilen !s8mtidigt som gaspe_ 
dalen Mils nertryCkt) och avläs laddningstryekel på ma

~." 
Max laddningstryck lövertryekl Ar 64-70 kP. IO.64-<l. 70 
kp/cm2j 

OBS I et! 16< låg' ~trvd< kan ~ I .... orsakflf in 
'urbokomoressom. se feböl<ning sidan 5. 

• 
• 

• 
• 
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GI\flP 25T~ 

A4 

J\lstera laddningstrycket vid behov 

LoMa !åsmun.n. Ta bon lhdill'et och vrid hylsan på 
tryekdosans LAri<slAng. En YBIV pi hvt-> ~ en 1rV!:*
Indring på ca 2 kP. 10.02 kp / cmzL Skro.nIa hylsan '"'" 
tq. ladcroingslryeI<eT och skruv" hylsan vm ainks ladd 
nir.galryci<el. 

SAII dil en 0Vt1 lbcIipI och dra Al låsmuuem. 

Ot.1 Tryd;dosIt ev produktoonsutföraodlt iir inI" jU$lerbar. 
Den At plomberad oeoom 111 juslerhylsan ar nitad tiH 
I6nkatången. Vid fel tryCk mktl en sAdiIn ~ bytas, 
se Iid<on 12 

A5 

Plomben! tryckdosan 

De! At viktigt 81\ t.6derl dras runl lAnkstången enligt bild 
och aU dan dras il hM. I 8IWI/I1 lall kan plomben lossna 
j) II' vibraho .... 

B. Tändsänkning. bränsleuppfetning och tryckvakt. kontroll 
Spsci8IvsrIcryg: 2901. 601,. 5015, 5228, 5229, 5230 

8/ 

Anslut manometer 5011 mellan mingdmitaren 
och atyrtryckaventilen 

RMg6r sIangantIulnongama ""*' de lossA 

AnIlIn rnanomeI. 6011, awInd noppIIr 15228 och 
5229. 
Stall kranen j l&ge 2 MllkeIrin mol slanl/l<naL 

, 
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.. " 

.;;:=-

Anslut CO-miiun od'I Volvo Mono-T.t. 

Monc-T.I. aIt.I'IIIIM ~ 

StarUI motorn 

Kontrollera tindIinkning8n 

82 

83 

84 

AnIIu! m8I"OOOTIIII.. 5230 och .. tryekproY •• lillindfOr........ 
......... tlndinIliIrwlgIn. 

I 

'"""'- upp et! trydt p6 30 lIPa 10.3 kII / cm21 • 
T~lkBdi""" 3-7". 
T. bort......om.t. och tryC:i<pr0V8r8.. ÅI~ *""" 
Irln tJndfllrdela' .. till ;'""",*O .. ,l. 

~ "".6.ol. vd 11.1_13.J .1. '70D-800 
'/ .... l iW'll tror1koppIod. 

KOIrtroIkNI ~ 

Motorn lika .... a 9'ng. 

85 

BIocka-a u.ng.. tnIIan ~tiIan och n.ppeIn pi 
onsodan ~. ~ ting 2901. • 

T. bott -.og.. "In nqrWI pllIIIIdIn ljljIIh.oset. AnIIu! 
1T'IfICImat. 5230 och ~ 

IControhrl an ~ .. uppyIrmd ~ 8'1' 

........ manornet. 50 11. StyI"ItyCkM lkB .... a 345-375 • 
lIP. 13.4-3.8 kp/ cm21 

f>uonpIt upp en trydt IN 45 lIPa 10,45 kp/ ernll Styr -
tr,'CkeIlkI di ........... 1i1 2er.-295 IIP. I2.6-3,Okp/ cm2l 

TI bott tryC:i<pr".... ... ......om.t. 52300ch ting 2901. 
Å, • ...skn .cang., iii lIpfIIhIMt. 

.~ ....... II".-u; l6r 8'1' ~ ....... 
_ ..... Ir,oh"Ig.EtlI6r_br~~ 

8t"IMotoo~'-M.,.,tqo"""'I6r~ 



Gnw 25T~ 

86 
KontrolleraIjustera CO·halten 

CO. ins!ällningsvArdII 
kontrollvärde 
T~ .. 

... 2.0 'IIi 
............ , 1,0-3.0 'IIi 

15.0" '1900 , ' monl 

Använd nyd<el 5015 fOr 1Ul!8Jln9. 

87 
KontrolIllra tryckvaktllfl 

Anslu! manometer 15230 och lryCkproyare iii NngerI 
lOITl DAr iii \rv(:kvakten. !Tryd<valnM är placerad p6 meI· 
Iarlbrädans insida O\I"",IOr pecIaI.tiiIet.l 

Pump!! upp trvd<el lills motorn stannar (IryckV .... I"" brv!er 
.!omanslulningen fOr pompreUhl 
Ot.! Overskrid in!. 120 kPII 11.2 kp /cm2 ) 

T urboinstr\lmemet kan si<adBs. 

Motorn sIo:a stanr\II ~ ,n lfyCk lY ca 90 kP, 10.9 
kp fcm21 Samtidigt sb 1..n;.;...lr\nIeI1lets nII .IA pi r6tt 
och Lampan i ins",,"*,let lya. 

ÅteratiM 

SlioglY~, 

BB 

T. bort ~ 5230 och tryt:kprowren. Aterlflllut 
lIIangcn iii ftoppsrOrlll. 

TI bort manometer 5011. AteransIvt lrinsIeIednongen 
til brinslemingdrn6_. 

" 



" 

C. Tryckdosa. byte (i bill 
~: 5230 

Byt ut trydcdoun 

el 

Kanu.,... ~I ~ in" .. lbdId. byt YId behooor. 

AnvInd "'fil 1I'IUttl'8r. 

Sitt inte dit ~. lInIIut in" ~ !iii kompr._ 

"""'-

Stil In tryduIosan u.dcnngItl'yCbt) 

AnIIut.....-. 1S230 och ~1i1 tryd<dou-I. 

fOurnc:NI l4IP en uydI pi 515 1cP, 10.55 kQ / c:rn21 

• 
• 

Ttyd< ~~ hham framIt \$Iir9t -,till • 
.MI •• linkat"""," N ... pea. eukt pli '-"*' pli 
",.... ........ Sitt dit nyn ..... och ch 61 u.rn.m.". 
T, bort ......amet.." och ~ .... 
AnIkIt lIangen tiI kompr~ ~l 

• 
C3 ---DM Ir Wctogt I II If"'" ... fUllt IInkItJngen enligt bild 

och III din dr_il h6rt. I ..... , fal ..... ~ ~ 
Pill vibr __ . 

F'Ioo,.,. • ...,..;.g fT*I '0'_ .. dyra . ... .".. 9986ot08-<I. 
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Grupp 25 T urboIwmpres:sor 

A~r.i( med hus. byte 

D. Avlastningsventil med hus, byte Ii bill 
~:5230 

-

-

D' 
Frigör ~iiret trAn ~ 

T a ben mun, .... vid lurbokompressorn saml skruven 
vid vaxeUAdsfiisle!. 

För 'Ore! ål sidan. 

D2 
T. bort; 

- låscIipsel för I~' lankslIng 
- avlaslnir>g$V'Ml1i1en med hua. 

D3 
Kontrollera turbintouNt 

Kontrollera etl anliggningsylan .. plan IIIImI 811 "sätet" 
för avlastningsventilen inte .. brint. 

D4 
Sitt dit: 

avlaslning:svenlllen med hol. Atwlnd bultförbands· 
pasl8\de!aljnt. 1161035-9ip,l akrwama. Dra ål med 
20 Nm (2.0 k,pm~ 

avgasröret. Anvand buhförbandSpll51a pä pinnskru_ 
\/lIrni. Dra ål med 25 Nm (2.5 k,pm) 

Iränve vaMllådsflstet 

" 



.. 

D5 

Still in tryckdosIIn 

AosM manomet ... 5230 och tryckoroYara tilltryel<dosan, 

Pumpa upp ett tryck av 55 kP, 10.55 kp /cm2~ 

Tryck a~astningsveolilen. hivarm frllmA\ (stängd ven@ 
Justera länkstången !Kl den passar egkt ~ tappen pA 
hävarmen. Sätt cfjt nytt Iåd;p. och dra åt IIIsmUtlern, 

Ta bort manometern och tryCkpfOVDtIlll\. Anslut slafl9l!" 
till kompressom..set Odamma) 

Ot.1 Tryckdosa lIV produkl~tfOrande lir .. 'e justerbar. 
Den lir plomberad genom an tySt.tlylsan lir nitad IiI 
IinkstAngen. Vldlel måStelryCkdoMn bytas. !IO!!!IIdarl 12. 

Plombera tryckdosan 

Det ar viktigt all "klen drn fIlnl lilnkstAngen enligt bild 
och all den dras ål Mn. I annat lall kan plomben lossna 
pga vibrationer. 

PIoo"be,oogst*"ll "*' v~,. dynof. det .... 998641)8-4. 

E. Turbokompressor. snabbkontroll 

El 

Stingavmotomochlyanllp6~ 
i atoppögollblicket. Normalt lkII turbc*ompres
sorro.o rot .... cWw SUfW1II n6got __ in mo
,~. 

Om sA inte lir follel: 

Ta bort ioloppssl!lngl!ln IdOl kompr85$Orhusat. KootrolHlrIl 
dilre'lter 811. 

kompressorhjule\ lt'oI.II'T1It lill -.id rotation 

~~ och r~ klons notmIIl! 

kompressorhjuIe .. ,I Ibapar i kompressorhuset nir 
hjulet trycb rldlelh re.p. dr .. axiellt. 

I 



-
Tur bokompressor. sprängbild 

,~ 

cf , 
~~ , , 

~. 

.. 

" 
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F. Turbokompressor 
~; 5230 

BORTTAGNING 

Ta bort: 

minuskabeIn från 0011"'01 

expansloos\.llnken IrAn MIlaren 

e>cpansionstankens IIAlIare ~3 skruva,l 

Ta bort: 

Fl 

F2 

IlIrväJmnongsslangen rneIan plAt och Iuftren;r"" 

f 

• 

( 

rOret med gorrrnibiIg meIIao mlngdmJil"''''' och ~- f 
baIu:lo'OPI!SSOl.o. Ora u\ slingen fOr ~tibruo-

--

nen .... röret 

,öret med ..... 1~ ....... 1Wbokornpressom 
och oolopj:e6eL 

Tick töt t\rllQkompressorns WI_ och uliDppshål. 



Grupp 25 TIJrboI<ompresscr 

Frigör avgasröret H" turbon 

För rtlrel al Sdan. 

Ta bort; 

liindkablarna fr~n tårw:tstihen 

F3 

F4 

övre viirmeskyddSplaten samt .Iagel mellan IUrbon 
och grenrtlrel 

undre llärmeskyddsplaten ~en Ihtskruv pa undersida 
g"",rtlrL 

F5 

Ta bort tryckoljerÖl'at samt g1"9lll'ÖI'ets fästmvtt
rar och brickor 

Ta bort oIjertlre1S klamma. fä.,skruvama 11Urbon och biln
joskruven i cylinderbkx:kel lunder grenröretL Var försiktig 
sa ingen smuts kommer in i oljekanalerna. 

Ta bort grenröre1s fä91mUltnI' och brickor. lAl en multer 
sn kvar löst för an hal .. grenröre1 pa ~ats. 
Lyft bort tryckoljaröre1. Täck för 6ppn;ngen pa !! .. bon. 

F6 

Frigör mängdmätaran från luftrenarIlfl 

Lossa klammarna. V,k upp mangdmliwen med underdel 
luhr9lUlra IlA höger hjulhus (använd skärmsllyddL 

Ta bort luh,enoonsat8en. 

" 



.. 

• 

" 

Fl 

T. bort turbcJIuli'lPi~ ".... gr..,.;)r 

Ta bon grr.rOteIl am Iklrnun. od1 bncb. lyft bon 
fr....tt~L 

Ta bon ~ ..... I o..r.ng., IIIr ""uraI
,..OrM .. o;:vIiDobloc:ket. 

F8 

Om ~-.. ... boUIl<on'c>IIn. 

1Iyna-~---"""*"-- . -"""""MmI9..........--"'_~"-__ ..................... ~ 
~ __ 21 

SÄRTAGNING f 

Ta bort: 

~ "'" "'PIJIM pi kor • .,._I..
ret .... oIjw(\fl'l 

lI«:tipeM pi ........ ~t ... tIiYa<Tn 

~"'m.lhI& 

Ta bort kOi'lPi~ 

FfO 

Mir1t ~ Iiget pi kt;w,opo_t_ odIl<.onaocMn få 
tryd<doAn. MIrtuwIgen miste p. noggr .. ' IOr an 'a 
dIIIrne I ........ 19 w:I ~. """" ~ 
inM~t~-_. 

"'- ...... Yroct. tllr Im la bon .................. 

Qt.1 v. f&1ir.U(I .. In koI'lPI~ inll ..... 

FrI 

T.bon~ 

Mir1< upp Iiget pi t~ Gt.w ~ noga odI 
mott f6r .. 1Iuuv. 

~ ............ fe. att" bon Ile ............. 
ot.l v. f6ni1<tJg .. an 1~ 11'111 ..... 

f 

f 
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Grupp 25 TurboIcomp,e:ssct 

RENGÖRING OCH INSPEKTION 

Reng6r och kontrollera 

'",bin - och kc:>mpressorhut\lll 

tryd<olje_ och '8lu'oIierOr81 

alllastnings-.tilen med hus. 

KontrOIl"r" ovanstående deler be1rAffande: 

• skador. Spricka 
• slitage lau t\rllorI / kornpressortljul III slagit ; hus m m) 

• anliggningsytormo Ar pIar.e 

• ~1iIfIn (planen ) tamt dess anIiggrw>gs
yta ;"18 Ar brinda 

• hAv.vmen fOr lllllastn ... gs_mlen inl~ kärvar 

• oIje- och luhPIIssage< Ir.",.. och fria Iran lönriing
ninga •. 

Rengi)r turbin- och kOl i lPi -.mjulet 

Tejpa fÖlS! is;IBn ~ i ~t Rengör för
siktigt sa an hjYlen inte $bdas. 

Kontrollera betrilffande Bkedo< ' IHtag&. Vid skada måste 
l"9I'Jhuset bytas komplfln med hjul, bllIden pa hjulen får 
a~Ul imll riktas. 

Kontrollera an ueln gir 11111. ej klovar m m. O~8 
an ett spel alltid finns mellan ... 81 och hus. Detta beror 
på konstruktionen med flytande 1a9W. 

Fl4 

Kontrollera tJyCkdosan 

Anslut manometer 5230 och en trvd<P<ovillfe. 

Pumpa upp trydt och kontrollera nit llnkstAngen börjar 
röra sig. ska ske vid ca 50 lIP. (0.5 kp fcm1) 

Pumpa upp an tryCk av ca 70 kPa 10.7 kp / cm"l Tryeke, 
'''' inte sjunlut pä 10 .......... 

" 
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Hopsittning 

, 

, 

~_V9I6r_1IfIlIW'II 

~"""",'1S86872 

,.,.-

c 

6A*I """"""3"""' ......... 1158901- 1 

,o 

HOPSÄTTNING 
v. fanilttig .. en .......... , .......... AtwInd nya j)IdI

""-. 

Vidnyrr~ Fl' 
FIytu övw nippel och plugg 

~'Mt~"oIike f6rE - ,*.F~, 
0.11.. bwor p6en mQ1(UfN 8ftlIt.- med olike ~ .... 

FlO 

Sitt iho9 ~ och avlatninglventilen 
mod .... 

8ettryk li<ruvarN med b\Atf~ \dM..,. 
1181035-91 

Or • ., med 20 Hm 12.0 IrQml 

m 
Sitt dit bJtlln.. ~och trydI.cIoun 
mod ........ 

LIIP;I" tri pecIo.fw>g f/lf kompr~ p6 ~ 

8ee1JYl< .......... med b\Atf~ .. , Hl.-. ma.t • 
...-.del fOr MI 16 dl' ...... skruY8r, 

P_ in ...., enlig! miri<rongen IOITI 110"'- YId ... 
~ Ofl ., WvvIrnI fIrnn' runt om. 

Ofl ., li<ruvarN m.t 

~ 20 Hm 12.0 kpm) 
...... ' ... _1 ... 111 Hm (UI kpm) 

Fl. 
Still in~ 

AnIIuIIT\lflOmtt .. 52300c:t0~IiI~ 

Po.nIpIo uPP M' lrt'Ck 8Y 511 kp. 10.55 Iq) / cmll 

Tryck 8'Mat~~ ~m Irerna, mlorlgd .... liIl 
..bier. linIlmngIn al din __ txIkt p6 laIJI*I pi 

~ SIon dit "'(t1 ~ oc:to drl .t lIImut\Im. 

TI bort.....-.... oc:to ~........, ........ 
iii ~ (kIIfrwnIl 
0bI1 Trvd<dCU 8Y ~lII'IndIlr .. t. jUIIWbIf. 
Oen .. pIomberld lIIf"KJm In ,..,.,mytun ..... tId iii 
linkIIIrIgIrI. Vid t.I mI&tIo \l'"rCkdoNn byt-. 

f 

r 

f 



o , 

f 

•• , 

/ 

-.,-... 
Del är viktigt &11 \JAden dr. rurU IinkslAngeo enligt bild 
och att den dras åt hårt. I annat fall kan plomben lossna 
P \I a vibrationer. 

PIomber"'llS16t>Q med VoIvomArI< •• dyra. del .... 9996403-4. 

FlO 

Sin dit returol~ 

An\länd ny pacl<norog. Ko.urollera 8lt hMe1 i packningen 
är tiDrkkIigT stort sA In rell.woljeflOdet .. ,a strypS. 

DITSÄTTNING 

'11 
Sätt ihop tuI'bokompresIo och grenröret 

KontroU ... a förs, 8U ~ lOs8 detalier liooer kvar i tUr
bokompressorn. Tack för In_ och utloppshål. 

Vänd packningen mellan grenrör och turbo med upphöj
ningen mot IUrbon. 

Smörj in skruvarnas gingcr och flnli9gnlngsytor med rost
skyddsmedel, demI;r... 282036-3. 

0. .. ~I skruvarna i ordrwIgs/lIIjd enligt bild och i tre steg: 

I = l Nm 10. 1 kpm) 
II = 40 Hm 14,0 kpml 
111= 12a> 

" 



Ditsättning 

" 

F22 

lyft turbokoo'Ipress med grerrir på plats 

Sä" 6! nya grenrörspllCkningar. vända med märkningen 
UT fran motorn. 

Sätt dit ny O-ring på oIjereturr6ret. Bestryk O-ringen med 
lite fen. 

lyft på plats och styr in returrOr.,t i håll!1 i cylinderllkx:ket. 
Se tin att O-ringen kommer rätt. Sätt dit en bricka och 
mu"ar (ny mu" arl så enheten Mils på plats. 

Sän dit mängdmäUlren 

lägg i luftrenarinsatsen. 
Vik JI8I' och spänn last mängdmAtaren. 

Fyll upp turbokornpres$oms tillopp fÖl' olja 

Fl3 

F24 

Fl5 

Sän dit tryckoIja-önrt umt brickomII och mutt
rarna fÖl' grervöret 

Använd nya packni~r för oIjerllrat samt nya muttrar 
för grenröret. 

För nar oIietöret på plats. Sätt dit banjosllrllll(ll'l med pacIt
ningar. dra inte fast. Se till att ingen smuts kommer in 
i röret eI~ skruven. 

Sätt dit brickorna och muntarns lör grenröraL Glöm inte 
Iyftöglan. Kontrollera att O-ringen på returoIjerönIt kom
mer ritt. 

Sätt dittryckolieröret tillturooo (ny packning~ Ore At biln
joskrUIltln i cylindl!fblockBL SAn dit Idsmman fOr tryCk
oIjerOret. 
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f 

f. 

f 
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f) 

Gn.QJ 25 TutDokompllI$SOI 

Sätt dit; 

vlirmeskyddspl6carna. ÖIn'e och und'lI 

Slaget greorOr - l...tJokompressor ........... 

Sin lit 

"6 

f27 

~ Bestryk PftISkt\IvarnII med IUlf~
bandspasta. [)re Al med 25 Nm 12.5 kpml 

främre vI.ellidsfllslel. 

f28 
Kontrollera att: 

brickorna pa pimskrwama vid wllhuset siu., pli ... 
O-ringen i e,,5It"n,ngsmuff .. ar felfri och pi plau 

~fr6ren iir hIIIlI och III inga 10M 
f1'lremäl ligger i dem. Byt ul ~ eller lIP'UCkna _. 

Sitt dit 

nlIRIt med guo.w'oibIIiIon '"""""' mäogoi"nawen och 
tLrixlrl. AnsIuI ~ fOr -"'-tiLlI"'" 
fOrvirmningsslan mellan pl.§ten och lufl1enar., 

rllrOt mellan t..tlon och inlopperöre1. 

So tji! att sbmgame/rör", liller Ofdentligt p6 plats och 
ett sIaogkIammorna If dfegoa. 



Grupp 25 TUfbo/(ompressor 

Dirsårtning 

30sak 

Sätt dit: 

MIlaren för expansionstanken 

.. """"sioostanken 

banerikabaln. 

F30 

F31 

TII bort dan bruna elledningara !anslutning 161 fran 
täodtpolen. Kör med startmotorn ca 30 &ek. An-
slut elledningen f' 
Dena för att säkeo:'ställa smörjningen av turbokompres-
~. 

F32 

Starta motorn oeh kontrollera funktionM 

Ult motorn gä ~ tomg&-.g .., stund innan den varv8!l 

o", 

l 
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