
See uus väljaanne asendab kõik eelnevad versioonid. 

TÄHELEPANU! SUUREMAD REMONDITÖÖD! 
TÄHTIS TEAVE! 

MITTEJÄRGIMISEL KAOTAB GARANTII 
KEHTIVUSE!! 

Nende 1,6 HDI mootorite turbolaadijatel esineb tahma tugeva ladestumise ja õlis 
sisalduvate metalliosakeste tõttu rohkem laagrikahjustusi. 
 
Neid puudusi saab kõrvaldada ainult intensiivse remondi teel! 
�Remondiaeg on umbes 10 tundi! 

Esmakordsel täis- (üld-)remondil tuleb tingimata kasutada SUPERKIT-komplekti! 
Komplektne remondi- ja mootoripuhastuskomplekt. Sellega saab kahjustuse põhjuse 
täielikult kõrvaldada! 
 

Turbolaadija rike, vähenenud võimsus, tugev müra, tugeva 
suitsu teke, õli ebatihedused, suurenenud laagrilõtk 
 
Nende mootorite turbolaadijatel esineb tahma tugeva ladestumise ja õlis sisalduvate metalliosakeste tõttu 
rohkem laagrite kahjustusi. Tahmaosakeste ladestumine õlis muudab selle viskoossust ja voolavust. 
Selle tagajärjel tekivad õlitussüsteemis asuvate komponentide, nt hüdrotõukurite funktsionaalsed 
tõrked. Ebatihedused põhjustavad sissepritsedüüsi piirkonnas heitgaaside sissepuhumist 
silindripeasse. Need ladestused põhjustavad õõneskruvis oleva sõela ummistumise ning õli juurdevoolu 
katkemise turbolaadijasse. See põhjustab tõsiseid laagrikahjustusi, mida saate väljast tuvastada 
korpusegrupi termilise värvumise (muutunud siniseks), liiga kõrge laagrilõtku või puuduvate või lahtiste 
võllimutritega. 
Vajalikud tööd turbolaadija vahetamiseks: 
� Laske vana mootoriõli välja, täitke mootor värske mootoriõli, uue õlifiltri ja mootoripuhastusvahendiga. 

Otsustage ise kahjustuste pildi järgi, kas loputamine on veel rikkis turboga võimalik. 
Laske mootoril vastavalt puhastusvahendi tootja andmetele töötada ning laske õli uuesti välja. 

� Ühendage aku lahti (vajaduse korral oodake 15 minutit, järgige autotootja spetsiaalseid TI) 
 
� Eemaldage õhufilter, kontrollige võõrkehade suhtes ja vahetage, puhastage õhufiltri korpus ja voolikud. 
� Eemaldage õhufiltri ja turbolaadija vahelt õhu sissetõmbetoru, kontrollige võõrkehi/tahmumist, puhastage 

põhjalikult või vajaduse korral vahetage. 
� Demonteerige karterituulutusseadis ja voolik, kontrollige võõrkehade suhtes, puhastage, vajaduse korral 

vahetage. 
� Eemaldage turbolaadija 

� Demonteerige kuumuskaitseplekk/müraisolatsioon, vajaduse korral vahetage. 
� Demonteerige ja vahetage õli tagasivoolutoru. 
� Vabastage turbolaadijal hoidik. 
� Demonteerige ja vahetage kollektoril mutrid. 

� Demonteerige pidurisüsteemi hõrenduspump, kontrollige võõrkehi/metalliosakesi/tahmumist, puhastage 
põhjalikult või vajaduse korral vahetage. 

� Demonteerige klapikambri kaas ja nukkvõllikorpus, sh eemaldage sissepritsetorud, 
sissepritsedüüsid, sisselaskekollektor, hammasrihm, lisaajam. 

� Tõmmake õlijäägid välja, puhastage silindripea seest põhjalikult, tõmmake jäägid välja. 
� Eemaldage hüdrotõukurid, vahetage. 
� Kontrollige sissepritsedüüse, puhastage (tihend!), vahetage tihendid (silindripea 

rõngastihend!). 
� Puhastage põhjalikult sisselaskekollektor, kontrollige korrasolekut, vajaduse korral 

vahetage, asendage rõngastihendid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Joonis 1. Gaasilekked sisselaskekollektoril – tihendage uuesti   Joonis 2. Hoidik düüsikomplektil ebatihe – tihendage uuesti 
 
 

 
 
 
Joonis 3. Vasakud hüdrotõukurid maksimaalselt välja liikunud,          Joonis 4. See õli jääb silindripeasse ja geelistub – tõmmake ära! 
klapid ei tihenda – vahetage tõukurid                                                  Kõrvaldage kogu mustus ka sisselaskekanalitest 
 
 
 
� Eemaldage õlifilter ja vahetage. 
� Eemaldage õliradiaatori-/õlifiltriplokk, kontrollige võõrkehi/metalliosakesi ja puhastage põhjalikult, 

vajaduse korral vahetage. 
� Demonteerige õlivann, puhastage. 
� Demonteerige õli sissetõmbetoru koos sõelaga, vahetage. 
� Demonteerige õlipump, puhastage, demonteerige ja puhastage õlirõhuklapp, puhastage pumba kanalid, 

kontrollige kulumist, montaažil liimige poldid poldifiksaatoriga sisse. 
(Suurenenud kulumise korral tuleb õlipump vahetada!) 

� Täitke mootor mootoriõliga. 
� Monteerige hammasrihm koos pingutusrullidega. Kontrollige hammasrihma vastavalt tootja andmetele ja 

vajaduse korral vahetage. 
� Vajaduse korral vahetage veepump. 
� Eemaldage katalüsaator ja tahmafilter, kontrollige võõrkehi/tahmumist ja vajaduse korral vahetage. 
� Ainult tahmafiltriga sõidukitel 

� Vabastage radiaator. 
� Eemaldage radiaatori ventilaatori mootor ja kate. 

� Eemaldage laadimisõhu jahuti, puhastage või vahetage. 
 
Monteerimine vastupidises järjekorras, järgige järgmisi lisapunkte. 
� Vahetage õlimõõtevarras, kui see on kollase käepidemega. See asendatakse oranži värvi käepidemega 

valgest komposiitmaterjalist õlimõõtevardaga. Mõõtetolerants on uuel õlimõõtevardal täpsem. 
� Eemaldage turbolaadija juurdevoolutoru õõneskruvist filtri- või sõelaelement. 
� Kontrollige väljalasketoru õhusuunaja kahjustusi või vahetage. Iseäranis sõidukitel enne 05.2006. Võivad 

esineda praod. 
� Õli juurdevoolutoru montaažil vältige rõngasühenduste pööramist. 
 
� Kontrollige turbolaadijal pärast uute detailide paigaldamist õli läbivooluhulka. 

Tagage, et õlitase mootoril ei langeks alla lubatud taseme! 
� Monteerige turbolaadijale pikem õli tagasivoolutoru ja juhtige see eraldi kogumisnõusse. 



� Käivitage mootor ja laske tühikäigul töötada. 60 sekundi möödumisel seisake mootor ja kontrollige õli 
ruumala. Peaks olema kogunenud vähemalt 0,5 liitrit õli. 

� Korrake katset õige õlivoolu kinnitamiseks 2–3 korda. Kui see katse peaks lõppema negatiivselt, tuleb 
mootor vahetada, sest siis on õlikanalid juba pöördumatult kahjustatud. 

� Monteerige uuesti õige õli tagasivoolutoru. 
� Tahmafiltriga sõidukitel Tehke tahmafiltri staatiline regenereerimine. (järgige tootja andmeid) 
� Tehke proovisõit umbes 30–40 km. 
� Vahetage uuesti mootoriõli ja õlifilter. 
 
Kui nimetatud detaile ei vahetata, siis on turbolaadija uus rike väga tõenäoline ja 
kõik garantiinõuded välistatud. Ebaselguste korral või probleemide puhul võtke 
ühendust  originaaltootjaga või/ja muretsege endale remondi käsiraamat. 
 
Superkomplekti sisu 
Kirjeldus Kogus 
Turbolaadija 1 
Õli juurdevoolutoru 1 
Õli tagasivoolutoru 1 
Õõneskruvi koos filtriga 1 
Õõneskruvi 1 
Paigalduskomplekt 1 
Õli väljatõmbetoru 1 
Hõrenduspumba tihend 1 
Katalüsaatori klamber 1 
Õliradiaatori-/õlifiltri-ploki tihend 1 
Klapikambrikaane tihend 1 
Nukkvõlli rõngastihend 1 
Õlifiltrikorpuse tagumine tihend 1 
Õlifiltrikorpuse eesmine tihend 1 
Tikkpolt M7 8 
Kuuskantmutter 8 
Sissetõmbeava katte rõngastihend 29,5 mm 4 
Sissetõmbeava katte rõngastihend 35 mm 4 
Hüdrotõukur 16 
Düüsi ülemine rõngastihend 4 
Düüsi kinnitusseibi rõngastihend 4 
Düüsi termoseibi rõngastihend 4 
Vasest düüsi rõngastihend 4 
Õli tagasivooluvoolik 1 
Õli tagasivooluvooliku klamber 2 
Õlivanni tihendusvahend 1 
Õlipumba tihend 1 
Õlipumba võlli rõngastihend 1 
Mootori loputusvahend 1 
Puhastusvahend 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vajaduse korral on veel vajalikud järgmised 
detailid 
Kirjeldus Kogus 
Õli 3 
Õlifilter 3 
Oranži käepidemega õlimõõtevarras 1 
Hammasrihma komplekt 1 
Veepump 1 
Hõrenduspump 1 
Õhufilter 1 
Karterituulutusseadis koos voolikuga 1 
Õlipump 1 
Äratõmbetorud kumbagi 1 
Laadimisõhu jahuti 1 
Tahmafilter 1 
Õliradiaatori-/õlifiltriplokk 1 

 
 
 
Sõiduki tootja: PSA mootorid 1,6 HDI; 55kW / 66 kW / 80 kW 
Sõidukid: Citroen Berlingo, C2, C3, C4, C5, Xsara; Ford Focus, Fusion, Fiesta V; Peugeot 206, 207, 307, 
308,407, 1007, 3008, Partner; Mini Clubman; Mazda 3; Volvo S40II, V50, C30. Mootori kood: 9HX/ 9HY/ 
9HZ/ HHDA/ HHJA/ HHDB/ HHJB/ G8DA/ G8DB/ D4164T/ Y601/ DV6TED4/ DV6ATED4 
Kehtivus: See teenindusteave on kehtiv turbolaadija vahetamiseks, millel on 
 
Tootja mudelinumber: 740821-/ 750030-/ 753420-/ (GARRETT); OE-nr: Ford: 1340133, 1479055; 
Peugeot/Citroen: 9654128780, 9657571880, 9660641380, 9663199280, 0375J6, 0375J8, 0375J3, 0375N1, 
0375N9, 9657248680, 9650764480, 9651839880, 9656125880, Mini: 11657804903, Mazda: Y60113700, 
Y60113700E, Y60113700F, Y60113700D, Y60113700C, Y60113700B, Y60113700A, Y60113700G. 
See teenindusteave on samuti kehtiv turbolaadija vahetamiseks, millel on 
 
Tootja mudelinumber: 49173-07502, 49173-07503, 49173-07504, 49173-07506, 49173-07507, 49173-
07517, 49173-07527 (MHI); OE-nr: Ford: 1479841, 1523337; Peugeot/Citroen: 9657603780, 9657530580, 
9662371080, 9682881780, 9682881380, 0375K5, 0375N5, 0375J0, 0375Q4, 0375Q5. 
Tuleb järgida tootjate andmeid. 
 
 
GARANTII AUTOMAATSELT EI KEHTI AUTODELE MILLEL ON 
VAHETATUD MOOTORI JUHTIMISE PROGRAMM (nn. CHIP-TUUNING)!!! 


