Nova consciência de serviço
A BorgWarner Turbo Systems assumiu
o compromisso de ser a fornecedora
líder e sua parceira preferencial no setor
de peças genuínas.
Atualmente, mesmo produtos inovadores
e de confiança precisam do apoio de um
serviço rápido e completo. Para fornecer
esse tipo de serviço, nós usamos soluções
de comunicação interativas e um moderno
conceito de logística, que minimiza os tempos
de resposta e entrega. Dessa maneira, nossas
peças genuínas e carregadores turbo remanufaturados, os quais comprovaram milhões de
vezes a alta eficácia em serviço, podem chegar
às suas mãos dentro de até 24 horas em qualquer lugar do planeta! Com o apoio de uma
densa rede global com mais de 400 centros
de atendimento, nos quais revendedores altamente treinados e equipados fornecem suporte
pós-vendas de alto nível.
Para saber mais sobre os inovadores produtos
e serviços da BorgWarner Turbo Systems,
acesse o site aftermarket.borgwarner.com
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Acionamento turbo

América

A matriz de diagnóstico

Sistema de filtro de ar sujo
Linha de pressão e sucção deformada ou vazando
Resistência ao fluxo excessiva no sistema de escape/vazamento a montante da turbina

A matriz informa possíveis causas quando o motor
apresenta sintomas de defeitos e falhas. Normalmente,
defeitos em carregadores turbo são consequências
de outros defeitos no motor principal, os quais não
podem ser solucionados simplesmente substituindo
o carregador turbo.
No entanto, com a matriz de diagnóstico, você pode
determinar facilmente a extensão e a causa real dos
problemas. Dessa maneira, podemos consertar seu
veículo de forma mais rápida e barata, de modo que os
defeitos no motor não custarão mais tempo e dinheiro
do que o necessário.

Linhas de drenagem e alimentação de óleo entupidas, vazando ou deformadas
Ventilação da caixa do motor entupida ou deformada
Resíduos no compartimento central do carregador turbo
Sistema de alimentação de injeção/sistema de combustível
com defeito ou incorretamente ajustado
Guia da válvula, anéis do pistão ou revestimento dos cilindros
e do motor desgastados/aumento no vazamento de gases
Arrefecedor de ar de carga ou compressor sujo
A válvula de gatilho/válvula oscilante de controle de pressão
de superalimentação não fecha
A válvula de gatilho/válvula oscilante de controle de pressão
de superalimentação não abre
Conjunto de tubos para válvula de gatilho/válvula oscilante com defeito
Defeito na vedação do anel do pistão
Danos no mancal do carregador turbo
Danos de corpos estranhos no compressor ou turbina
Vazamento de gás de escape entre saída da turbina e tubo de escape
Coletor de ar do motor rachado/ausente ou gaxetas frouxas
Aletas/compartimento da turbina com defeito
Abastecimento de óleo insuficiente do carregador turbo
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Nós desenvolvemos a matriz de diagnóstico da
BorgWarner Turbo Systems para que seu veículo
volte rapidamente a funcionar após um problema.

Possíveis causas
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A matriz de diagnóstico

