
INSTRUKCJA MONTAZU
INSTALACJI SQ P&D I SQ24

Chevrolet Cruse
Orlando 1.8 16v

Montaz reduktora na pasie przednim z wykorzystaniem
oryginalnej śruby M8

Uchwyt mocujący reduktor Genius MB

Widok zamontowanego reduktora na pasie przednim
za pomocą uchwytu dołączonego do zestawu.

Uchwyt elektrozaworu montowany z wykorzystaniem
jednej ze śrub mocujących centrale benzyny, drugi koniec
z rozfrezowanym otworem przykracamy w dolnej częsci blachy
(wspornika) centrali benzyny , z wykorzystaniem istniejącego
tam otworu.

Usytuowanie elektrozaworu gazu

Obejma mocująca filtr fazy lotnej Miejsce montażu filtra fazy lotnej na oryginalnym wsporniku silnika

W celu usprawnienia montażu zaleca się połączenie
rurki miedzianej z reduktorem jeszcze przed jego
zawieszeniem , również prosty króciec wyjściowy gazu
zamieniamy na kolanko przed montażem rduktora.



Uchwyt centrali sterującej SQ 24 I Plug&Drive Podwieszony uchwyt centrali za pomocą oryginalnej śruby
mocujące belkę przednią do podłużnicy. Uchwyt centrali SQ
Plug&Drive zawieszony dłuższym ramieniem równolegle
do podłużnicy.

Zamontowana centrala z okablowaniem wychodzącym
do przodu pojazdu.

Podwieszony uchwyt centrali za pomocą oryginalnej śruby
mocujące belkę przednią do podłużnicy. Uchwyt centrali SQ
24 zawieszony dłuższym ramieniem prostopadle
do podłużnicy.

Uchwyt listwy wrtyskiwaczy Uchwyt listwy wtryskiwaczy zamontowany na kolektorze
ssącym z wykorzystaniem oryginalnych gwintowanych
otworów M6

Listwa wtryskiwaczy z uchwytem zamontowana na kolektorze. Przełącznik Micro zamontowany przed lewarkiem zmiany
biegów, nad zapalniczką.

Przełącznik Micro zamontowany przed
lewarkiem zmiany biegów z prawej strony
zapalniczki.

Miejsce montazu dyszy podciśnienia
w lewej części kolektora ssącego
(wiertło 5 gwintownik M6)

Zawór tankowania gazu zamontowany
w prawej dolnej części zderzaka za pomocą
maskownicy BRC



Ogólne zasady montażu dysz wtryskiwaczy w
kolektorze ssącym.

Do jednych z najważniejszych prac podczas
montowania instalacji gazowej należy montaż
dysz.
Przed przystąpieniem do wiercenia otworów
trzeba bardzo precyzyjnie oznaczyć na kolek-
torze wszystkie punkty wiercenia.
Otwory wykonuje się przy pomocy specjalisty-
cznych narzędzi, patrz skrzynka narzędziowa
Flying Injection kod 90AV99004028.
Otwory muszą być wykonane możliwie jak najbliżej
głowicy silnika, w takiej samej odległości na
wszystkich odgałęzieniach kolektora. Dysze muszą
być ukierunkowane w tą samą stronę. Każda dysza
musi być ustawiona pod kątem prostym względem
osi przewodu dolotowego lub pod takim kątem,
aby dawka wtryskiwanego gazu była skierowana w
stronę silnika, a nie przepustnicy.
W przypadku plastykowych kolektorów otwory
powinny być wykonane w miejscach, gdzie ścianka
jest jak najgrubsza.
Po dokładnym określeniu i zaznaczeniu pisakiem
punktów wiercenia, przy pomocy wiertarki z wiertłem
wkrętnym sprawdzić czy nie ma przeszkód w
wykonaniu żądanych otworów na rozgałęzieniach
kolektora.
Przed wierceniem na punktować otwory
Do wykonania otworów użyć dobrze naostrzonego
wiertła o średnicy 5 mm, a następnie je nagwintować.
Jednym ze sposobów wykorzystania tej czynności bez demontażu kolektora może być wdmuchiwanie
sprężonego powietrza do kolektora podczas wiercenia i gwintowania żeby zapobiec dostaniu się
opiłków do kolektora.

Usytuowanie dyszy pierwszego wtryskiwacza Usytuowanie dyszy drugiego wtryskiwacza

Usytuowanie dyszy trzeciego wtryskiwacza Usytuowanie dyszy czwartego wtryskiwacza
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Złącze elektrozaworu na wielozaworze

Złącze czujnika poziomu gazu

Pin 41 małe złącze

Pin 60 duże złącze

Pin 2 duże złącze

Pin 54 duże złącze CAN L

Pin 79 duże złącze CAN H

Pin 31 małe złącze

Pin 32 małe złącze

Pin 33 małe złącze

Pin 34 małe złącze

SCHEMAT POŁACZEŃ SQ P&D DO CHEVROLET
ORLANDO ,CRUSE 1.8 16V
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ SQ 24 DO CHEVROLET
ORLANDO CRUSE 1.8 16V

Pin 41 małe złącze

Pin 60 duże złącze

Pin 2 duże złącze

Pin 31 małe złącze

Pin 32 małe złącze

Pin 33 małe złącze

Pin 34 małe złącze

Pin 83 duże złącze Sygnał MAP

Złącze czujnika
MAP



Montaż zbiornika zewnetrznego 650/50l z osłoną CHEVROLET ORLANDO

Otwory w podłodze bagażnika wykonujemy po przyłożeniu
szablonu który nakładamy na gwintowane
szpilki M8 pkt 1 I 2 zaznaczone na zdjęciu powyżej

Dodatkowy otwór odniesienia szablonu(oznaczony zielonym krzyżykiem), prawa strona
samochodu
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Zbiornik skierowany wielozaworem do prawej
podłużn icy s amochodu.Wielo zawór

w przypadku zbiorni ka montowanego
na zewnątrz pojazdu chroniony jest
d o d a t k o w o o b u d o w ą z d j . 1

21

Tył samochodu

Tył samochodu

Zd jęc ie z prawej podaje sposób
prowadzenia przewodu transportującego
gaz z zbiornika do elektrozaworu gazu
znajdującego się w komorze silnika.
Przewód zaznaczony kolorem zielonym
biegn ie wzd łuż pod łużn i cy, k t óra
jednocześnie jes t osłoną chroniącą
go przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Rurkę należy mocować do podwozia co ok
30 cm za pomocą uchwytów I wkrętów
dostar czanych wraz z zestawami
montażowymi przeznaczonymi do danego
m o d e l u s a m o c h o d u

Przyk ładowe
uchwyty rurki
przytwierdzone
w k r e t a m i
do podwozia

Średnica każdego z otworów to 12 mm, dokręcenie zbiornika powinno
odbyć się z wykorzystaniem podkładek powiększanych. Zdjecie z lewej strony.

Tył samochodu

Zbiorniki montowane na zewnątrz samochodu
powinny posiadać osłony chroniące przed
uszkodzeniami mechanicznymi , czynnikami
a t m o s f e r y c z n y m i
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Osłona zbiornika zewnętrznego
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