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NNoovvýý  ppoommooccnnííkk  pprroo  VVaaššii  pprrááccii  ––  vvzznněěttoovvýý  mmoottoorr  HHAATTZZ

Motor HATZ je určen výhradně k používání definovaným a otestovaným výrobcem 
zařízení, do kterého je tento motor namontován. Jakékoli jiné používání není
považováno za řádné. Výrobce motorů HATZ neručí za rizika a škody vzniklé jiným
použitím. Riziko nese pouze uživatel.
K řádnému používání náleží také dodržování pokynů pro údržbu a opravy předepsaných
pro tento motor. Nedodržením těchto pokynů dojde k poškození motoru.
Před prvním spuštěním si bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze. Předejdete tak ne-
hodám, motor budete správně ovládat, udržovat a spravovat, čímž zajistíte po dlouhou
dobu jeho plný výkon.
Předejte tento návod k obsluze každému dalšímu uživateli nebo dalšímu vlastníkovi 
tohoto motoru.

S případnými dotazy, při objednávání náhradních dílů a zajišťování servisu se obracejte
na pracovníky sseerrvviissnníí  ssííttěě  HHAATTZZ, která má pobočky na celém světě.
Adresu Vašeho nejbližšího sseerrvviissnnííhhoo  ssttřřeeddiisskkaa  HHAATTZZ naleznete v přiloženém seznamu.

Používejte výhradně oorriiggiinnáállnníí  nnááhhrraaddnníí  ddííllyy  HHAATTZZ.. Pouze s originálními díly Vám 
zaručíme bezchybnou stálost rozměrů a kvalitu. Objednací číslo náhradního dílu nalez-
nete v přiloženém seznamu. Dodržujte prosím sestavy náhradních dílů v tabulce M00.

Změny, které slouží technickému vývoji, jsou vyhrazeny.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
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OObbssaahh

Tento symbol upozorňuje na důležité bezpečnostní pokyny.
Dodržováním předpisů zabráníte vzniku rizika nebezpečí úrazu pro člověka a
poškození materiálu. Jinak platí všeobecné bezpečnostní předpisy podle záko-
na resp. podle příslušného profesního svazu.



11.. DDůůlleežžiittéé  ppookkyynnyy  kk  bbeezzppeeččnnéémmuu  oovvllááddáánníí  mmoottoorruu

Vznětové motory HATZ jsou hospodárné, robustní a vyznačují se dlouhou životností.
Proto se nejčastěji používají v zařízeních určených pro oblasti průmyslu.
Výrobce zařízení musí dodržovat předepsané bezpečnostní předpisy – motor je součástí
zařízení. 
I přesto zde však uvádíme doplňující pokyny k bezpečnému ovládání.
Podle způsobu montáže a používání motoru bude výrobce a provozovatel zařízení
nucen instalovat bezpečnostní zařízení, aby zabránil neoprávněné manipulaci, jako
např.:

– Části výfukového systému a povrch motoru jsou přirozeně horké a během provozu
resp. až do zchlazení vypnutého motoru se těchto částí nesmíte dotýkat.

– Je nutné zabránit chybnému zapojení kabelů resp. chybné obsluze elektroinstalace,
které mohou vést k tvorbě jisker.

– Rotující části musejí být po montáži motoru do zařízení následně chráněny před
možným kontaktem ochranným krytem. 
Ochranný kryt pro pohon ventilátoru chlazení a dynama řemenem lze objednat 
u fy. HATZ.

– Je nutné, abyste před uvedením do provozu dodrželi pokyny ke spuštění uvedené v
návodu k obsluze; oobbzzvvllááššttěě  ppaakk  ppřřii  rreevveerrzznníímm  ssppoouuššttěěnníí..

– Mechanická spouštěcí zařízení by neměly obsluhovat děti nebo slabší osoby.

– Před spuštěním zajistěte, aby byla instalována veškerá bezpečnostní zařízení.

– Motor smí obsluhovat, opravovat a provádět na něm údržbu pouze osoby, které jsou
do těchto činností zasvěceny.

– Chraňte klíček zapalování před neoprávněným použitím.

– Motor nikdy nenechávejte běžet v uzavřených nebo špatně větraných místnostech. 
Nedýchejte výfukové plyny – nebezpečí otravy !

– Také paliva a mazací prostředky obsahují jedovaté složky. 
Dodržujte předpisy výrobce minerálního oleje.
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DDůůlleežžiittéé  ppookkyynnyy  kk  bbeezzppeeččnnéémmuu  oovvllááddáánníí  mmoottoorruu

– Čištění, údržbu a opravy provádějte pouze na vypnutém motoru.

– Palivo doplňujte pouze při vypnutém motoru. 
Nikdy nedoplňujte palivo v blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje jisker. Nekuřte. 
Nerozlijte palivo.

– Výbušné a lehce hořlavé látky skladujte v dostatečné vzdálenosti od motoru, protože
výfuk je během provozu velmi horký.

– Při pracích na běžícím motoru noste pouze těsně přiléhavé pracovní oblečení. 
Nenoste žádné řetízky, náramky a ostatní věci, které by se mohly zachytit do 
pohyblivých částí motoru resp. zařízení.

– Pokyny a varovné štítky upevněné na motoru nesundávejte a udržujte je v čitelném
stavu. Pokud se nějaká nálepka uvolní, nebo je velmi špatně čitelná, vyžádejte si u nej-
bližšího sseerrvviissnnííhhoo  ssttřřeeddiisskkaa  HHAATTZZ náhradní.

– Za škody vzniklé neoprávněnou změnou na motoru neručíme.

Provozuschopnost motoru Vám zajistí pouze pravidelná údržba prováděná podle pokynů
v tomto návodu k obsluze.

V případě pochybností kontaktujte prosím před uvedením motoru do provozu nejbližší
sseerrvviissnníí  ssttřřeeddiisskkoo  HHAATTZZ..
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22.. PPooppiiss  mmoottoorruu

5

1

1 víčko nádrže
2 reverzní startér
3 suchý vzduchový filtr
4 otvor pro sání chladicího a 

spalovacího vzduchu
5 napěťový regulátor
6 elektrický startér
7 protihlukový kryt
8 závěsné oko
9 kolík pro zastavení chodu motoru

(tzv. vypínací kolík)

10 páčka regulace otáček motoru
11 otvor pro plnění oleje
12 olejový filtr
13 šroub na vypouštění oleje
14 měrka oleje
15 síto výfuku
16 tlumič výfukových plynů 

(dále jen tlumič)
17 typový štítek



33.. OObbeeccnnéé  ppookkyynnyy

33..11.. TTeecchhnniicckkéé  úúddaajjee

1) Tyto údaje jsou pouze přibližné. Rozhodující je v každém případě ryska mmaaxx.. na měrce oleje,
obrázek 7.

2) V závislosti na výbavě (viz plány údržby, kap. 5.1).
3) Při překročení těchto mezních hodnot dochází k poškození motoru.

MMoommeennttyy  ddoottaažžeenníí  ššrroouubbůů

OOzznnaaččeenníí NNmm

Šroub na vypouštění oleje 50

TTyypp 11BB2200  VV 11BB3300  VV 11BB4400  VV// WW 11BB5500  VV// WW

Typ vzduchem chlazený čtyřtaktní vznětový motor

Systém spalování přímé vstřikování

Počet válců 1 1 1 1

Vrtání / zdvih mm 69 / 62 80 / 69 88 / 76 93 / 76

Zdvihový objem cm3 232 347 462 517

Množství oleje cca ltr. 0,9 1) 1,1 1) 1,5 1) 1,5 1)

Rozdíl mezi ryskou
„max“ a „min“ cca ltr. 0,5 1) 0,5 1) 0,8 1) 0,8 1)

Spotřeba oleje
(po záběhu)

max.
1 % spotřeby paliva,

platí při plném zatížení

Tlak oleje
při teplotě oleje 100 °C cca 2,5 baru při 3000 min-1

Směr otáčení na výstupu doleva

Ventilová vůle při 10 - 30 °C
sání / výfuk mm 0,20 0,10 0,10 0,10

nebo automaticky 2)

Max. příp. náklon v každém
směru v nepřetržitém provozu 25° 3)

Hmotnost (vč. nádrže, vzduchového
filtru, tlumiče, reverzního startéru
a elektrického startéru) cca kg 35 42

1B40 V: 55
1B40 W: 57

1B50 V: 56
1B50 W: 58

Kapacita baterie max. Ah 12V / 60 Ah
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33..22.. TTrraannssppoorrtt

SSéérriioovvěě  mmoonnttoovvaannéé  zzáávvěěssnnéé  ookkoo  „„88““
sslloouužžíí  kk  bbeezzppeeččnnéémmuu  ttrraannssppoorrttuu

mmoottoorruu  vvčč..  ddooddaatteeččnnééhhoo  ppřříísslluuššeennssttvvíí  ((vviizz
kkaappiittoollaa  22))..  NNeenníí  vvhhooddnnéé  aannii  ppřřííppuussttnnéé
zzvveeddaatt  jjeehhoo  ppoommooccíí  cceelléé  zzaařříízzeenníí..

33..33.. PPookkyynnyy  kk  mmoonnttáážžii

„Příručka k výběru motoru a jeho
montáži“ obsahuje veškeré nutné pokyny
k používání motoru pro případ, že máte
motor, který ještě není instalován v
žádném zařízení a teprve se jej chystáte
instalovat. 
Tato příručka je k dostání u Vašeho 
nejbližšího servisního střediska HATZ.

2

DDooddrržžuujjttee  ppoovvoolleennéé  ssííllyy  aa  mmoommeenn--
ttyy  uuvveeddeennéé  nnaa  ppááččccee  rreegguullaaccee  oottáá--

ččeekk  mmoottoorruu  aa  nnaa  vvyyppíínnaaccíímm  kkoollííkkuu,,  neboť
jjeejjiicchh  ppřřeekkrrooččeenníí  mmůůžžee  vvéésstt  kk  ppoošškkoozzeenníí
nnaa  ddoorraazzeecchh  aa  vvnniittřřnníícchh  ččáásstteecchh  rreegguullááttoo--
rruu..

33..44.. ZZaattíížžeenníí  mmoottoorruu

Provoz delší dobu bez zátěže nebo s velmi
malou zátěží může negativně ovlivnit
vlastnosti chodu motoru. Doporučujeme
proto zatížení motoru minimálně 15%.
Při tomto provozu s minimální zátěží by
měl motor před vypnutím běžet ještě krát-
ce se značně zvýšenou zátěží.

33..55.. TTyyppoovvýý  ššttíítteekk

3

Typový štítek je umístěn na protihluko-
vém krytu (obrázek 1) a obsahuje následu-
jící údaje o motoru:
➀ typ motoru
➁ značka (pouze u speciálního provedení)
➂ číslo motoru (vyražené také na bloku

motoru, obrázek 4)
➃ max. otáčky motoru.

Tyto údaje je bezpodmínečně nutné udat
při veškerých dotazech a objednávkách
náhradních dílů (viz také Seznam náhrad-
ních dílů, strana 1).

4

Číslo motoru vyražené na bloku motoru.

MOTORENFABRIK HATZ KG
D-94099 RUHSTORF

GMBH
CO+

GMBH
CO+

TYP KENNZ.

MOTOR/FABRIK NO. ABE/AUSF.

MIN NH PV CM

MADE IN GERMANY

-1 3
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44..  OObbsslluuhhaa

44..11.. PPřřeedd  pprrvvnníímm  uuvveeddeenníímm  
ddoo  pprroovvoozzuu

Motory se běžně expedují bez paliva a
oleje.

44..11..11.. MMoottoorroovvýý  oolleejj

Vhodné jsou všechny oleje, které splňují
minimálně jednu z následujících specifi-
kací:

AACCEEAA  ––  BB22  //  EE22 nebo vyšší
AAPPII  ––  CCDD  //  CCEE  //  CCFF  //  CCFF--44  //  CCGG--44
nebo vyšší

Pokud používáte motorové oleje s nižším
standardem kvality, zkracuje se interval
výměny motorového oleje na 150 hodin
provozu.

VViisskkoozziittaa  oolleejjee

5

Vyberte doporučenou viskozitu v závislo-
sti na teplotě okolí při studeném startu.

Při plnění resp. kontrole množství oleje
musí stát motor vodorovně.
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6

– Vyšroubujte zátku pro plnění oleje „1“ a
vyjměte měrku oleje „2“.

7

– Nalijte motorový olej až po rysku mmaaxx..
na měrce oleje. 
Množství oleje viz kapitola 3.1.

– RRuukkoouu dotáhněte zátku.
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44..11..22.. PPaalliivvoo

PPaalliivvoo  ddooppllňňuujjttee  ppoouuzzee  ppřřii  vvyyppnnuu--
ttéémm  mmoottoorruu..  NNiikkddyy  nneeddooppllňňuujjttee  

ppaalliivvoo  vv  bbllíízzkkoossttii  ootteevvřřeennééhhoo  oohhnněě  nneebboo
zzddrroojjee  jjiisskkeerr..  NNeekkuuřřttee..  PPoouužžíívveejjttee  ppoouuzzee
ččiissttéé  ppaalliivvoo  aa  ččiissttéé  kkaannyyssttrryy..  NNeerroozzlliijjttee  
ppaalliivvoo..

Vhodné jsou všechny druhy nafty, které
odpovídají minimálním požadavkům
podle následující specifikace:

EN 590 nebo
BS 2869 A1 / A2 nebo
ASTM D 975 -1D / 2D

8

– Před prvním spuštěním resp. po vyprázd-
nění palivového systému naplňte celou
palivovou nádrž naftou. Odvzdušnění
palivového systému se tak provede auto-
maticky.

Při poklesu venkovní teploty pod 0 °C
použijte zimní naftu, popř. včas 
přimíchejte petrolej.

Nejnižší teplota 
při spuštění 

ve °C

Podíl petroleje u

letní nafty zimní nafty

0 až –10
–10 až –15
–15 až –20
–20 až –30

20 %
30 %
50 %

–

–
–

20 %
50 %

44..22.. SSppuuššttěěnníí

MMoottoorr  nniikkddyy  nneenneecchháávveejjttee  bběěžžeett  vv
uuzzaavvřřeennýýcchh  nneebboo  ššppaattnněě  vvěěttrraannýýcchh

mmííssttnnoosstteecchh  --  nneebbeezzppeeččíí  oottrraavvyy..  OObbeeccnněě  jjee
ppřřeedd  ssppuuššttěěnníímm  nnuuttnnéé  zzaajjiissttiitt,,  aabbyy  ssee
nniikkddoo  nneennaacchháázzeell  vv  oobbllaassttii  nneebbeezzppeeččíí  
mmoottoorruu  rreesspp..  zzaařříízzeenníí  aa  aabbyy  bbyyllaa  iinnssttaalloovváá--
nnaa  vveešškkeerráá  bbeezzppeeččnnoossttnníí  zzaařříízzeenníí..

44..22..11.. PPřříípprraavvaa  kkee  ssppuuššttěěnníí

Motor – je-li to možné – odpojte od 
poháněného zařízení vypnutím spojky. 
Zařízení přepněte na volnoběh.

9

– Nastavte páčku regulace otáček motoru
„1“ nejdříve do polohy STOP, a pak ji
přesuňte podle možnosti a potřeby do
polohy 1/2-START nebo do polohy max.
START. 
Nízko nastavené otáčky = méně kouře
při spuštění.

– Motor je nyní připraven ke spuštění.

DDůůlleežžiittéé!!
Po delší odstávce motoru (cca 6 měsíců a
déle) nebo při prvním uvedení do provozu
nechte běžet motor po spuštění cca 20 
sekund s nízkými otáčkami a bez zatížení.
Tímto opatřením dosáhnete dobrého pro-
mazání všech ložisek před následujícím
zvýšením otáček a zatížením motoru. 
Zabráníte tak nedostatečnému mazání.

9



10

NNiikkddyy  nneeppoouužžíívveejjttee  ppoommooccnnéé  ssttaarr--
ttoovvaaccíí  sspprreejjee  !!

44..22..22.. RReevveerrzznníí  ssppuuššttěěnníí  uu  pprroovveeddeenníí
bbeezz eelleekkttrriicckkééhhoo  ssttaarrttéérruu  
((ddoo  ––  66  °°CC))

– Příprava ke spuštění viz kapitola 4.2.1.

SSppoouuššttěěnníí

11

– Pomalu vytáhněte madlo s lanem, až
ucítíte lehký odpor.

– Nechte lano navinout zpět, abyste pro
spouštění mohli využít celou délku lana.

– Lehké nebo naklánějící se motory 
podepřete nohou.

12

– Chytněte madlo oběma rukama.

13

– Spouštěcí lano silou se stále se zvyšují-
cím zrychlením vytáhněte (nevytahujte
trhavě), až motor naskočí.

10



UUppoozzoorrnněěnníí::
Pokud výfuk po několika neúspěšných 
pokusech o spuštění kouří bíle, vraťte
páčku regulace otáček do polohy STOP a
lano 5-krát pomalu vytáhněte.
Pak zopakujte spuštění podle kapitoly
4.2.1.

44..22..33.. RReevveerrzznníí  ssppuuššttěěnníí  uu  pprroovveeddeenníí  ss
eelleekkttrriicckkýýmm  ssttaarrttéérreemm  ((ddoo  ––  66  °°CC))

U motorů s elektrickým spuštěním je re-
verzní startér nouzové spouštěcí zařízení
bbeezz automatické dekomprese. 
PPrroottoo  uuppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbzzvvllááššttěě  nnaa  ppřřeessnnéé
pprroovveeddeenníí  nnáásslleedduujjííccíícchh  kkrrookkůů  ppřřii  
ssppoouuššttěěnníí  mmoottoorruu..

– Příprava ke spuštění viz kapitola 4.2.1.

– Pomalu vytáhněte madlo s lanem, až
ucítíte kompresní odpor, obrázek 11. 

– Zvýšenou silou táhněte pomalu dále, až
odpor znatelně poklesne (komprese 
překonána).

– Nyní nechte lano navinout zpět – motor
je v pozici pro spuštění.

Tímto opatřením lze motoru pomocí
spouštěcího lana udělit cca 1 1/2 otáčkou
zrychlení a dosáhnout tak nutné setrvač-
nosti pro překonání kompresního odporu
pro plynulé spuštění.

– Lehké nebo naklánějící se motory 
podepřete nohou.

– Chytněte madlo oběma rukama, 
obrázek 12.

– Vytáhněte silou se zrychleným pohy-
bem spouštěcí lano (nevytahujte trhavě)
– motor naskočí, obrázek 13.

UUppoozzoorrnněěnníí::
U motorů s eelleekkttrriicckkýýmm  aauuttoommaattiicckkýýmm
vvyyppíínnáánníímm (viz následující kapitola) otočte
nejprve klíček zapalování z ppoolloohhyy  00 do
ppoolloohhyy  II a během následujících 1122  sseekkuunndd
proveďte reverzní spuštění. Nenaskočí-li
motor po 12 sekundách, zablokuje
elektroinstalace přívod paliva do vstřikova-
cího čerpadla.
Motor již nelze spustit.
Pro odstranění vraťte klíček zapalování
zpět do ppoolloohhyy  00 a pak klíček otočte opět
do ppoolloohhyy  II. Nyní spusťte motor během
následujících 12 sekund.

44..22..44.. EElleekkttrriicckkéé  ssppuuššttěěnníí

– Příprava ke spuštění viz kapitola 4.2.1.

14

– Zasuňte klíček zapalování nnaa  ddoorraazz a
otočte jej do ppoolloohhyy  II..

– Rozsvítí se kontrolka dobíjení „2“ a
tlaku oleje „3“.

– Otočte klíčkem do ppoolloohhyy  IIII.

�

�

�

�

�
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– Jakmile motor naskočí, klíček uvolněte.
Klíček se musí sám přes pružinu vrátit
do ppooll..  II  a během provozu v této poloze
zůstat. 
Kontrolka dobíjení a tlaku oleje musí
bezprostředně po spuštění zhasnout.
Kontrolka „1“ svítí a zobrazuje tak, že je
motor v provozu.

– Kontrolka teploty oleje „4“ (rozšířená
výbava) se rozsvítí po dosažení příliš 
vysoké teploty hlavy válců.
VVyyppnněěttee  mmoottoorr  aa  ooddssttrraaňňttee  ppřřííččiinnuu  
ppřřeehhřřááttíí,, kapitola 6.

– Před každým novým spu  štěním vraťte
klíček do ppoolloohhyy  00..  
Blokování v zámku zapalování zabraňuje
tomu, aby se startér při spuštěném mo-
toru aktivoval a mohl se tak poškodit.

žžhhaavviiccíí  zzaařříízzeenníí  ss  aauuttoommaattiicckkoouu  ddoobboouu
žžhhaavveenníí (rozšířená výbava)

Při teplotách pod 0 °C se dodatečně roz-
svítí kontrolka žhavení „5“, obrázek 14.

– Po zhasnutí kontrolky okamžitě spusťte
motor.

PPaalliivvoovvýý  vveennttiill,,  uuzzaavvíírraaccíí  mmaaggnneett
(rozšířená výbava)

15

Jakmile je klíček zapalování v ppoolloozzee  II,,
ppaalliivvoovvýý  vveennttiill „1“ ssee  eelleekkttrriicckkyy  ootteevvřřee..
Uvolní se tak přívod paliva k vstřikovací-
mu čerpadlu, motor je připraven ke spuš-
tění.
Při běžícím motoru se otočením klíčku do
ppoolloohhyy  00 ppaalliivvoovvýý  vveennttiill uzavře a tím 
zastaví přívod paliva k vstřikovacímu čer-
padlu a mmoottoorr  ssee  zzaassttaavvíí,, kapitola 4.3.
Tento palivový ventil se používá také ve
spojení s elektrickým automatickým vypí-
náním.

NNoouuzzoovvéé  ssppuuššttěěnníí

Pokud ppaalliivvoovvýý  vveennttiill  kvůli eelleekkttrriicckkéé  
ppoorruuššee blokuje přívod paliva a mmoottoorr
pprroottoo  nneellzzee  ssppuussttiitt, můžete se pokusit o
nouzové spuštění.
Postup je následující:

– Páčku nouzového spouštění „2“ pomocí
vhodných kleští otočte proti směru ho-
dinových ručiček minimálně o 90° (drá-
tek plomby se zlomí), obrázek 15.

12



– Jakmile se páčka nouzového spouštění
nachází ve spouštěcí poloze, lze motor
spustit pomocí elektrického nebo reverz-
ního startéru, kapitola 4.2.2. a 4.2.3.
V každém případě - ještě před nouzo-
vým spuštěním - zkontrolujte množství
oleje, protože nedostatečný tlak oleje 
by během krátké doby způsobil úplné
zničení motoru.

Motor lze během nouzového provo-
zu vypnout klíčkem pouze tak, že

před tím páčku nouzového spouštění opět
vrátíte vvee  ssmměěrruu  hhooddiinnoovvýýcchh  rruuččiiččeekk na
doraz.

Okamžitě po nouzovém provozu zjistěte
příčinu a odstraňte ji, kapitola 6. 
Páčku nouzového spouštění nechte znovu
zaplombovat sseerrvviissnníímm  ssttřřeeddiisskkeemm  HHAATTZZ.

Při použití elektrického automatického vy-
pínání probíhá výše popisované nouzové
spuštění při současném přechodu rizik na
provozovatele (vvýýrroobbccee  mmoottoorrůů  HHAATTZZ  zzaa
ttaakkttoo  pprroovváádděěnnéé  ssppoouuššttěěnníí  nneeppřřeebbíírráá
žžááddnnoouu  zzáárruukkuu)!
V případě potřeby se obraťte na nejbližší
sseerrvviissnníí  ssttřřeeddiisskkoo  HHAATTZZ..

EElleekkttrriicckkéé  aauuttoommaattiicckkéé  vvyyppíínnáánníí  
(rozšířená výbava)

Indikátorem je blikání všech kontrolek po
otočení klíčku do ppoolloohhyy  II, obrázek 14.

DDůůlleežžiittéé!!
Pokud se motor okamžitě po spuštění
opět vypne, nebo se během provozu samo-
volně vypne, znamená to, že se aktivoval
hlídací prvek automatického vypínání.
Tento stav rozeznáte rozsvícením odpoví-
dající kontrolky, obrázek 14, pol. 2-4. 
Po vypnutí motoru svítí kontrolka ještě
cca další 2 minuty.

Pak se elektroinstalace automaticky
vypne. 
Otočením klíčku zapalování zpět do ppoolloo--
hhyy  00 a následujícím otočením do ppoolloohhyy  II
se daná kontrolka rozsvítí znovu.
PPřřeedd  ddaallššíímm  ppookkuusseemm  oo  ssppuuššttěěnníí  mmoottoorruu
ooddssttrraaňňttee  zzáávvaadduu,,  kkaappiittoollaa  66..22..

Kontrolka při dalším spuštění zhasne.

II  ppřřeess  iinnssttaalloovvaannéé  aauuttoommaattiicckkéé  vvyyppíínnáánníí
kkoonnttrroolluujjttee  ppoo  kkaažžddýýcchh  88  ––  1155  hhooddiinnáácchh
pprroovvoozzuu  mmnnoožžssttvvíí  oolleejjee,,  kkaappiittoollaa  55..22..11..

44..33.. VVyyppnnuuttíí  --  ssttoopp

16

– Otočte páčku regulace otáček motoru
„1“ až na doraz STOP, motor se vypne.

13



UUppoozzoorrnněěnníí::
Motory se zzaabbllookkoovvaannýýmmii  ssppooddnníímmii  
vvoollnnoobběěžžnnýýmmii  oottááččkkaammii  nelze vypnout 
pomocí páčky regulace otáček motoru.
Viz odstavec „Další možnosti vypnutí 
motoru“.

DDaallššíí  mmoožžnnoossttii  vvyyppnnuuttíí  mmoottoorruu

11..  PPaalliivvoovvýý  vveennttiill,,  uuzzaavvíírraaccíí  mmaaggnneett
(rozšířená výbava)

– Klíček zapalování otočte do ppoolloohhyy  00,,
motor se vypne, obrázek 18.

22..  VVyyppíínnaaccíí  kkoollííkk (rozšířená výbava)

17

– Přidržte stlačený vypínací kolík tak
dlouho, až se motor vypne, viz také 
obrázek 16, pol. 2.

– Po vypnutí motoru kolík „2“ uvolněte a
dbejte na to, aby se opět vrátil do své 
výchozí polohy, obrázek 16.

05221301

18

Kontrolka dobíjení „2“ a tlaku oleje „3“ 
– v závislosti na provedení – se po vypnutí
motoru rozsvítí.

– Otočte klíček zapalování do ppoolloohhyy  00,
po jeho vytažení musí všechny kontrol-
ky zhasnout.

UUppoozzoorrnněěnníí::
Pokud klíček zapalování nevrátíte do 
ppoolloohhyy  00,, hrozí vybití baterie.

PPřřii  ppřřeerruuššeenníí  pprroovvoozzuu  rreesspp..  ppoo  
uukkoonnččeenníí  pprrááccee  uulloožžttee  kkllííččeekk  zz  
ddoossaahhuu  nneeoopprráávvnněěnnýýcchh  oossoobb..

�

�

�

�

�
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55.. ÚÚddrržžbbaa

ÚÚddrržžbbuu  pprroovváádděějjttee  ppoouuzzee  ppřřii  vvyyppnnuuttéémm  mmoottoorruu..
PPřřii  mmaanniippuullaaccii  aa  lliikkvviiddaaccii  ssttaarrééhhoo  oolleejjee,,  ffiillttrrůů  aa  ččiissttiiccíícchh  pprroossttřřeeddkkůů  ddooddrržžuujjttee

ppřřeeddppiissyy  ppooddllee  mmííssttnníícchh  zzáákkoonnůů..
CChhrraaňňttee  kkllííččeekk  zzaappaalloovváánníí  ppřřeedd  nneeoopprráávvnněěnnýýmm  ppoouužžiittíímm..
UU  mmoottoorrůů  ss  eelleekkttrriicckkýýmm  ssttaarrttéérreemm  ooddppoojjttee  mmiinnuussoovvýý  ppóóll  bbaatteerriiee..
PPoo  uukkoonnččeenníí  úúddrržžbbyy  zzkkoonnttrroolluujjttee,,  zzddaa  jjssttee  vvššeecchhnnoo  nnáářřaaddíí  zz  mmoottoorruu  ooddssttrraanniillii  aa  iinnssttaalloo--
vvaallii  zzppěětt  bbeezzppeeččnnoossttnníí  zzaařříízzeenníí..
PPřřeedd  ssppuuššttěěnníímm  zzaajjiissttěěttee,,  aabbyy  ssee  vv  nneebbeezzppeeččnnéé  oobbllaassttii  mmoottoorruu  rreesspp..  zzaařříízzeenníí  nneennaacchháázzeellaa
žžááddnnáá  oossoobbaa..

55..11.. PPřřeehhlleedd  úúddrržžbbyy

IInntteerrvvaallyy  úúddrržžbbyy PPrroovváádděěnnáá  úúddrržžbbaa KKaappiittoollaa

15

Po každých 8 – 15
hodinách provozu
resp. před každo-
denním spuštěním

Kontrola množství oleje.
Kontrola oblasti sání spalovacího a chladicího
vzduchu.
Kontrola ukazatele stavu vzduchového filtru.

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

Po každých 250 
hodinách provozu

Výměna motorového oleje.
Kontrola a nastavení ventilové vůle (ne u pro-
vedení s automatickým vyrovnáváním ventilo-
vé vůle, viz následující strana).
Čištění oblasti chladicího vzduchu.
Kontrola šroubových spojů.
Kontrola síta výfuku.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Po každých 500 
hodinách provozu

Výměna palivového filtru.
Údržba suchého vzduchového filtru.

5.4.1.
5.4.2.

Po každých 1000
hodinách provozu

Výměna olejového filtru. 5.5.1.

Každoročně Odsátí vody z palivové nádrže. 5.6.1.

8-15

250

500

1000



Podle toho, zda je, nebo není motor vyba-
ven automatickým vyrovnáváním ventilo-
vé vůle, se k motoru dodává jeden ze 
zobrazených plánů údržby. 
Měl by být nalepen na dobře viditelném
místě na motoru. Rozhodující pro interva-
ly údržby je přehled údržby uvedený v
této kapitole.

U nnoovvýýcchh motorů nebo motorů po ggeennee--
rráállnníí  oopprraavvěě platí v zásadě po pprrvvnníícchh  2255
hhooddiinnáácchh  pprroovvoozzuu::

– Výměna motorového oleje, 
kapitola 5.3.1.

– Kontrola popř. nastavení ventilové vůle,
kapitola 5.3.2.

– Kontrola šroubových spojů, 
kapitola 5.3.4.
ŠŠrroouubbyy  uuppeevvnněěnníí  hhllaavvyy  vváállccůů  nneeddoottaa--
hhuujjttee..

Výměna motorového oleje ppřřii  kkrrááttkkéé  ddoobběě
ppoouužžíívváánníí nezávisle na počtu dosažených
hodin provozu nneejjppoozzdděějjii  ppoo  1122  mměěssííccíícchh.

16

Provedení bbeezz automatického vyrovnávání ventilové vůle

Provedení ss automatickým vyrovnáváním ventilové vůle



55..22.. ÚÚddrržžbbaa  ppoo  kkaažžddýýcchh  88  ––  1155  
hhooddiinnáácchh  pprroovvoozzuu

55..22..11.. KKoonnttrroollaa  mmnnoožžssttvvíí  oolleejjee

Při kontrole množství oleje musí stát
motor vodorovně a být vypnutý.

– V oblasti měrky oleje odstraňte nános
nečistot.

19

– Zkontrolujte množství oleje na měrce,
příp. doplňte olej až k rysce mmaaxx., 
kapitola 4.1.1.

55..22..22.. KKoonnttrroollaa  oobbllaassttii  pprroo  ssáánníí  ssppaalloovvaa--
ccííhhoo  aa  cchhllaaddiiccííhhoo  vvzzdduucchhuu..

Silné znečištění poukazuje na to, že kvůli
zvýšené prašnosti je nutné zkrátit odpoví-
dajícím způsobem intervaly údržby, 
kapitola 5.3.3. a 5.4.2.

20

– Zkontrolujte a příp. odstraňte hrubé ne-
čistoty (např. listy, silná vrstva prachu)
na otvorech pro vstup vzduchu „1“.

55..22..33.. KKoonnttrroollaa  uukkaazzaatteellee  ssttaavvuu  
vvzzdduucchhoovvééhhoo  ffiillttrruu  
(rozšířená výbava)

MMeecchhaanniicckkéé  uukkaazzaatteellee  úúddrržžbbyy

21

– Motor zvyšte krátce na nejvyšší otáčky.
Pokud se při tom gguummoovvéé  vvííččkkoo  ssttááhhnnee  
a překryje zelené pole „1“, je nutné pro-
vést údržbu na vzduchovém filtru, 
kapitola 5.4.2. 
Při silné prašnosti kontrolujte gumové
víčko několikrát denně.

17



55..33.. ÚÚddrržžbbaa  ppoo  kkaažžddýýcchh  225500  hhooddiinnáácchh  
pprroovvoozzuu

55..33..11.. VVýýmměěnnaa mmoottoorroovvééhhoo  oolleejjee

Motor musí stát vodorovně a být vypnutý.
Motorový olej vypouštějte pouze v teplém
stavu.

NNeebbeezzppeeččíí  ppooppáálleenníí  hhoorrkkýýmm  oollee--
jjeemm!!  VVyyppuussťžttee  ssttaarrýý  oolleejj  aa  ppooddllee
mmííssttnníícchh  ppřřeeddppiissůů  jjeejj  zzlliikkvviidduujjttee..

22

– Vyšroubujte šroub na vypouštění oleje
„1“ a nechte vytéct olej beze zbytku.

– Zašroubujte vyčištěný šroub na vypouš-
tění oleje „1“ s novým těsnicím
kroužkem a dotáhněte.

– Nalijte motorový olej, kapitola 4.1.1.

55..33..22.. KKoonnttrroollaa  aa  nnaassttaavveenníí  
vveennttiilloovvéé  vvůůllee

UUppoozzoorrnněěnníí::
U motoru s aauuttoommaattiicckkýýmm  vvyyrroovvnnáávváánníímm
vveennttiilloovvéé  vvůůllee odpadají následující činno-
sti. Základem je plán údržby, kapitola 5.1.

Nastavení provádějte pouze u studeného
motoru (10-30 °C).

23

– Sejměte víčko vzduchového filtru.

24

– Sejměte protihlukový kryt.

18



– V oblasti víka hlavy válců odstraňte
nashromážděnou nečistotu.

25

– Vyšroubujte šrouby „1“ a sejměte víko
hlavy válců s těsněním „2“.

26

– Vyjměte gumovou zátku z kontrolního
otvoru.

– Otáčejte motorem ve směru otáčení, až
ventily budou střídat (výfukový ventil
není ještě uzavřen, sací ventil se začíná
otevírat).

– Otočte klikovou hřídel o 360° ve směru
otáčení a nastavte ji přesně na značku
OOTT, obrázek 26.

27

– Zkontrolujte ventilovou vůli pomocí
spárové měrky „1“.

– V případě nutného nastavení ventilové
vůle povolte šroub „2“ a matici „3“ otá-
čejte tak daleko, až bude možné po
dotažení šroubu „2“ spárovou měrku
„1“ s lehkým odporem protáhnout.

– Nasaďte víko hlavy válců s novým těsně-
ním a rovnoměrně jej dotáhněte.

– Zkompletujte motor. 
NNeezzaappoommeeňňttee:: Nasaďte gumovou zátku
do kontrolního otvoru.

– Po krátkém testu chodu motoru zkontro-
lujte těsnost víka hlavy válců.

19



55..33..33.. ČČiiššttěěnníí  oobbllaassttii  cchhllaaddiiccííhhoo  
vvzzdduucchhuu

PPrroo  ččiiššttěěnníí  mmuussíí  bbýýtt  mmoottoorr  vvyyppnnuu--
ttýý  aa  vvyycchhllaaddllýý..

– Při silném znečištění vyčistěte chladicí
žebrování na válcích a hlavě válců a 
lopatky ventilátoru na setrvačníku, příp.
kontaktujte servisní středisko HATZ.

55..33..44.. KKoonnttrroollaa  ššrroouubboovvýýcchh  ssppoojjůů

– Zkontrolujte stav a dotažení veškerých
šroubových spojů přístupných v rámci
údržby.
ŠŠrroouubbyy  uuppeevvnněěnníí  hhllaavvyy  vváállccůů  
nneeddoottaahhuujjttee!!

28

SSeeřřiizzoovvaaccíí  ššrroouubbyy  nnaa  rreegguullááttoorruu
oottááččeekk  aa  nnaa  vvssttřřiikkoovvaaccíímm  ssyyssttéémmuu

jjssoouu  ppřřeellaakkoovváánnyy  aa  nneessmměějjíí  bbýýtt  ddoottaahhoovváá--
nnyy  nneebboo  jjiinnaakk  nnaassttaavvoovváánnyy..

55..33..55.. KKoonnttrroollaa  ssííttaa  vvýýffuukkuu

ČČáássttii  vvýýffuukkoovvééhhoo  ssyyssttéémmuu  jjssoouu  ppřřii--
rroozzeenněě  hhoorrkkéé  aa  bběěhheemm  pprroovvoozzuu

rreesspp..  aažž  ddoo  zzcchhllaazzeenníí  vvyyppnnuuttééhhoo  mmoottoorruu
ssee  ttěěcchhttoo  ččáássttíí  nneessmmííttee  ddoottýýkkaatt..

29

– Povolte matici a sejměte síto výfuku.

– Odstraňte usazeniny ve vložce síta 
vhodným drátěným kartáčem.

– Zkontrolujte trhliny nebo úlomky na
sítu výfuku, příp. jej vyměňte.

20



30

– Našroubujte matici „1“ na cca 1 závit.

31

– Síto výfuku s háčkem „1“ nasaďte do 
otvoru a vytáhněte zpět, aby se háček
nemohl vyháknout.

– Utáhněte matici.

55..44.. ÚÚddrržžbbaa  ppoo  kkaažžddýýcchh  550000 hhooddiinnáácchh  
pprroovvoozzuu

55..44..11.. VVýýmměěnnaa  ppaalliivvoovvééhhoo  ffiillttrruu

Intervaly, ve kterých se údržba palivového
filtru provádí, závisí na stupni čistoty 
paliva a v případě potřeby je zkraťte na
250 hodin provozu.

PPřřii  ččiinnnnoosstteecchh  nnaa  ppaalliivvoovvéémm  
ssyyssttéémmuu  jjee  ppřřííssnnýý  zzáákkaazz  ootteevvřřeennýýcchh
oohhňňůů  aa  kkoouuřřeenníí!!

DDůůlleežžiittéé!!
DDbbeejjttee  nnaa  ččiissttoottuu,,  aabbyy  ssee  ddoo  ppaalliivvoovvééhhoo
vveeddeenníí  nneeddoossttaallaa  žžááddnnáá  nneeččiissttoottaa..
NNeeččiissttoottyy  mmoohhoouu  ppoošškkooddiitt  vvssttřiikkoovvaaccíí  
jjeeddnnoottkkuu..

32

– Otevřete víčko nádrže a vytáhněte 
palivový filtr z nádrže.
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33

– Přívod paliva „1“ stáhněte z palivového
filtru „2“ a nasaďte nový filtr.

– Nasaďte palivový filtr do nádrže a 
zavřete víko nádrže.
Odvzdušnění palivového systému se 
provede automaticky.

55..44..22.. ÚÚddrržžbbaa  ssuucchhééhhoo  vvzzdduucchhoovvééhhoo  
ffiillttrruu

Filtrační patronu čistěte pouze tehdy,
pokud se při nejvyšších otáčkách rozsvítí
kontrolka stavu filtru, kapitola 5.2.3. 
Nezávisle na tom je nutné patronu vymě-
nit po 500 hodinách provozu.

34

– Vyšroubujte víčko vzduchového filtru.

35

– Vyšroubujte rýhovanou matici „1“ a sej-
měte patronu vzduchového filtru „2“.

– Vyčistěte plášť filtru a víčko. 
Zabraňte bezpodmínečně pronikání 
nečistot nebo jiných cizích těles do 
otvoru pro sání motoru.
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36

– U motoru s mechanickým ukazatelem
stavu vzduchového filtru kontrolujte
stav a čistotu ventilové destičky „1“.

– Filtrační patronu buď vyměňte nebo 
ji podle znečištění vyčistěte resp. 
zkontrolujte:

ČČiiššttěěnníí  ffiillttrraaččnníí  ppaattrroonnyy

SSuucchhéé  zznneeččiiššttěěnníí

37

– Vyfoukejte filtrační patronu pomocí 
suchého stlačeného vzduchu směrem
zevnitř ven tak dlouho, až přestane 
vylétávat prach.

DDůůlleežžiittéé!!  
TTllaakk  nneessmmíí  ppřřeekkrrooččiitt  55  bbaarrůů..

VVllhhkkéé  nneebboo  mmaassttnnéé  zznneeččiiššttěěnníí
Vyměňte filtrační patronu.

KKoonnttrroollaa  ppaattrroonnyy  vvzzdduucchhoovvééhhoo  ffiillttrruu

– Zkontrolujte poškození těsnicí plochy
„1“ filtrační patrony, obrázek 37.

– Patronu vzduchového filtru držte šikmo
proti světlu nebo ji prosviťte žárovkou a
zkontrolujte trhliny nebo jiné poškození
filtračního papíru.

DDůůlleežžiittéé!!
II  nneejjmmeennššíí  ppoošškkoozzeenníí  vv  ttěěcchhttoo  ččáásstteecchh  vvyy--
lluuččuujjee  ooppěěttoovvnnéé  ppoouužžiittíí  ffiillttrraaččnníí  ppaattrroonnyy..

– Sestavení se provádí v opačném pořadí.
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55..55.. ÚÚddrržžbbaa  ppoo  kkaažžddýýcchh  11000000
hhooddiinnáácchh  pprroovvoozzuu

55..55..11.. VVýýmměěnnaa  oolleejjoovvééhhoo  ffiillttrruu

Čištění olejového filtru byste měli prová-
dět společně s výměnou motorového
oleje.

Motor musí stát vodorovně a být vypnutý.

NNeebbeezzppeeččíí  ppooppáálleenníí  hhoorrkkýýmm  
oolleejjeemm!!  ZZaacchhyyťžttee  vvyyttéékkaajjííccíí  ssttaarrýý  
oolleejj  aa  ppooddllee  mmííssttnníícchh  ppřřeeddppiissůů  jjeejj
zzlliikkvviidduujjttee..

38

– Šroub „1“ povolte cca o 5 otáček.

39

– Vytáhněte olejový filtr z bloku.

40

– Vyfoukejte olejový filtr stlačeným 
vzduchem zevnitř ven.
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41

– Zkontrolujte poškození těsnicího
kroužku „1“, příp. jej vyměňte.

– Zkontrolujte poškození těsnicího
kroužku „2“, příp. vyměňte olejový filtr.

– Těsnicí kroužky před montáží lehce
namažte olejem.

42

– Nasaďte olejový filtr a zatlačte až na
doraz.

– Před dotažením šroubu dbejte na to,
aby upínací pružiny oběma konci „1“
doléhaly na olejový filtr.

– Zkontrolujte množství oleje, příp. doplň-
te olej až k rysce mmaaxx.., kapitola 4.1.1.

55..66.. KKaažžddoorrooččnníí  úúddrržžbbaa

55..66..11.. OOddssááttíí  vvooddyy  zz  ppaalliivvoovvéé  nnááddrržžee

PPřřii  ččiinnnnoosstteecchh  nnaa  ppaalliivvoovvéémm  ssyyssttéé--
mmuu  jjee  ppřřííssnnýý  zzáákkaazz  ootteevvřřeennýýcchh
oohhňňůů  aa  kkoouuřřeenníí!!

– V palivové nádrži kondenzuje kolísáním
teploty voda, která se usazuje ve spodní
části nádrže.

Zkondenzovanou vodu odstraníte násle-
dujícím způsobem (jednou ročně):

43

– Nasaďte PE hadici (vnitřní průměr 
4 mm, délka cca 350 mm) na běžnou 
injekční stříkačku (20 ml nebo větší).
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44

– Zaveďte hadici až na dno a odsajte směs
paliva a vody.
Voda je těžší než nafta, takže lze rozez-
nat viditelnou dělicí čáru.

– Opakujte postup několikrát po sobě, až
v průhledné stříkačce uvidíte jen palivo.
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66.. ZZáávvaaddyy  ––  ppřřííččiinnyy  ––  ooddssttrraanněěnníí

DDrruuhh  zzáávvaaddyy MMoožžnnéé  ppřřííččiinnyy OOddssttrraanněěnníí KKaappiittoollaa

27

6.1. 
Motor se nespustí,
nebo běží pouze
špatně, lze jej však
jako obvykle lehce
protočit.

Při nízkých 
teplotách

Páčka regulace otáček moto-
ru v poloze volnoběžných
otáček nebo STOP.
Vypínací kolík v poloze
STOP.

Žádné palivo ve vstřikova-
cím čerpadle.

Nedostatečná komprese:
- špatná ventilová vůle

- opotřebení válců a/nebo 
pístních kroužků.

Nefunkční vstřikovací 
tryska.

Mezní teplota pro spuštění
nedosažena.

Zařízení není odpojeno 
spojkou.

Žhavicí zařízení vadné 
(rozšířená výbava).

Zrosolovatělé palivo z důvo-
du nedostatečné ochrany
proti zamrznutí.

Přesuňte páčku do polohy START.

Lehkým vytažením jej uveďte do 
provozní polohy.

Doplňte palivo.
Systematicky zkontrolujte celý 
palivový systém:
Pokud jste nebyli úspěšní, 
zkontrolujte:
- přívod paliva
- palivový filtr.

Zkontrolujte, příp. nastavte 
ventilovou vůli.

Viz dílenská příručka.

Viz dílenská příručka.

Zapněte žhavicí zařízení 
(rozšířená výbava).

Motor – je-li to možné – odpojte od
zařízení vypnutím spojky.

Viz dílenská příručka.

Zkontrolujte, zda z vytaženého 
přívodu paliva přímo u vstřikovacího
čerpadla vytéká jasné, tedy nezrosolo-
vatělé palivo.
V případě zrosolovatělého paliva
motor zahřejte, nebo vyprázdněte celý
palivový systém. 
Přimíchejte do nafty přípravek pro
nízké teploty.

4.2.1.

4.3.

4.1.2.

5.4.1.

5.3.2.

4.2.4.

4.1.2.



DDrruuhh  zzáávvaaddyy MMoožžnnéé  ppřřííččiinnyy OOddssttrraanněěnníí KKaappiittoollaa
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Při nízkých 
teplotách

U motoru s uzaví-
racím magnetem
resp. s elektrickým
automatickým 
vypínáním 
(rozšířená výbava)

6.2.
Motor má snahu
naskočit, ale 
nerozběhne se.

U elektrického
automatického vy-
pínání (rozšířená
výbava)

6.3.
Startér nespíná
resp. motor se 
netočí.

Spouštěcí otáčky pod 
400 min-1:
- příliš hustý olej

- nedostatečně nabitá 
baterie.

Magnet ventilu není 
funkční a/nebo problém 
v elektroinstalaci.

Páčka regulace otáček 
motoru není dostatečně ve
směru START.
Zařízení není odpojeno 
spojkou.

Zanesený palivový filtr.

Signál zastavení od hlída-
cích prvků automatického
vypínání, viz také kapitola
6.4.

Problém v elektroinstalaci:
- kontakty baterie a/nebo
jiné kabelové spoje jsou
špatně připojené.

- volné a/nebo zoxidované
kabelové spoje.

- vadná a/nebo vybitá 
baterie.

- vadný startér
- vadné relé, hlídací prvky
atd.

Vyměňte olej a použijte olej se 
správnou třídou viskozity.
Zkontrolujte baterii, v případě 
potřeby kontaktujte odborný servis.

Viz dílenská příručka.

Přesuňte páčku do polohy START.

Motor – je-li to možné – odpojte od
zařízení vypnutím spojky.

Výměna palivového filtru.

Lokalizujte aktivovaný hlídací 
prvek a odstraňte zdroj závady, nebo
kontaktujte servisní středisko HATZ.

Zkontrolujte elektroinstalaci a její
komponenty.
Viz též dílenská příručka.

5.3.1.
4.1.1.

7.

4.2.1.

5.4.1.

7.
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6.4.
Motor se během 
provozu sám 
vypíná.

U elektrického
automatického 
vypínání 
(rozšířená 
výbava)

6.5.
Motor ztrácí 
výkon a otáčky.

6.6.
Motor ztrácí výkon
a otáčky, výfuk
kouří černě.

Přerušené vedení paliva:
- prázdná palivová nádrž
- zanesený palivový filtr
- zanesený otvor ve víčku
nádrže.

- Vzduch v palivovém 
systému.

Mechanické závady.

Signál zastavení od hlída-
cích prvků automatického
vypínání.

Hlídací prvek pro:
- nízký tlak oleje
- vysokou teplotu motoru

- vadný alternátor.

Omezený přívod paliva:
- prázdná palivová nádrž
- zanesený palivový filtr
- zanesený otvor ve víčku
nádrže

- Vzduch v palivovém 
systému.

- páčka regulace otáček 
motoru nezůstává v
požadované poloze.

Znečištěný vzduchový filtr.

Ventilová vůle není v 
pořádku.
Nefunkční vstřikovací 
tryska.

Doplňte palivo.
Vyměňte palivový filtr.
Zajistěte větrání nádrže.

Zkontrolujte, zda do palivového sy-
stému neproniká vzduch.
Zkontrolujte odvzdušňovací ventil.
Kontaktujte servisní středisko HATZ.

Lokalizujte aktivovaný hlídací prvek
a odstraňte zdroj závady, nebo kon-
taktujte servisní středisko HATZ.

Zkontrolujte na motoru:
olejovou náplň,
znečištění dráhy chladicího vzduchu
nebo jiné vlivy na chlazení.
Viz dílenská příručka.

Doplňte palivo.
Vyměňte palivový filtr.

Zajistěte dostatečné větrání nádrže.
Zkontrolujte, zda do palivového sy-
stému neproniká vzduch.
Zkontrolujte odvzdušňovací ventil.

Zablokujte páčku regulace otáček.

Vyčistěte resp. vyměňte vzduchový
filtr.

Nastavte ventilovou vůli.

Viz dílenská příručka.

4.1.2.
5.4.1.

5.2.1.

5.3.3.

4.1.2.
5.4.1.

5.4.2.

5.3.2.
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6.7.
Motor se přehřívá. 
Kontrolka pro te-
plotu hlavy válců
(rozšířená výbava)
se rozsvítí.

6.8.
Únik kondenzátu 
z výfuku.

Příliš mnoho oleje v 
motoru.

Nedostatečné chlazení:
- znečištění celé oblasti
proudění chladicího 
vzduchu

- nedostatečně uzavřené 
plechy vedení vzduchu.

Provoz motoru delší dobu
bez zatížení.

Odlijte olej až k horní rysce na měrce
oleje. 

Vyčistěte oblast chladicího vzduchu.
Zkontrolujte kompletnost a dobré
utěsnění plechů vedení chladicího
vzduchu resp. šachet.

Zařízení zapněte na 70% výkon tak
dlouho, dokud výfuk nebude opět
suchý.

5.3.1.

5.3.3.



77.. EElleekkttrrooiinnssttaallaaccee

BBaatteerriiee  vvyyttvváářřeejjíí  vvýýbbuuššnnéé  ppllyynnyy..
UUddrržžuujjttee  vv  ddoossttaatteeččnnéé  vvzzddáálleennoossttii

oodd  ootteevvřřeennééhhoo  oohhnněě,,  nneekkuuřřttee..  
CChhrraaňňttee  ooččii,,  ppookkoožžkkuu  aa  oobblleeččeenníí  ppřřeedd  
lleeppttaavvoouu  kkyysseelliinnoouu  zz  bbaatteerriiee..  SSttřřííkkaannccee  oodd
kkyysseelliinnyy  ookkaammžžiittěě  oopplláácchhnněěttee  ddůůkkllaaddnněě  
ččiissttoouu  vvooddoouu..  
VV  nnoouuzzoovvéémm  ppřřííppaadděě  vvyyhhlleeddeejjttee  lléékkaařřee..  
NNeeppookkllááddeejjttee  nnaa  bbaatteerriiee  žžááddnnéé  nnáářřaaddíí..

PPřřeedd  pprroovveeddeenníímm  pprraaccíí  nnaa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccii
ooddppoojjttee  vvžžddyy  mmiinnuussoovvýý  ppóóll  bbaatteerriiee..

– Nezaměňte póly baterie pplluuss++ a mmiinnuuss––. 

– Při mmoonnttáážžii baterie připojte nejdříve
pplluussoovvýý  vvooddiičč pak mmiinnuussoovvýý  vvooddiičč, mi-
nusový vodič na kostru = blok motoru.

– Při ddeemmoonnttáážžii odpojte nejprve mmiinnuussoo--
vvýý  vvooddiičč, pak pplluussoovvýý  vvooddiičč.

– VVyyvvaarruujjttee  ssee bezpodmínečně zzkkrraattůůmm a
kontaktu kostry s kabely vedoucími
proud.

– Při závadách nejprve zzkkoonnttrroolluujjttee dobrý
kontakt kkaabbeellůů.

– VVaaddnnéé  kkoonnttrroollkkyy okamžitě vvyymměěňňttee.

– Nevytahujte klíček zapalování během
provozu.

– Při běžícím motoru nneeooddppoojjuujjttee  bbaatteerriiii.
Vznikající napěťové špičky mohou zničit
elektronické součástky.

– Při nnoouuzzoovvéémm  rruuččnníímm  ssppoouuššttěěnníí  mmoottoorruu
nechte příp. vybitou baterii připojenou.

– Při nnoouuzzoovvéémm  pprroovvoozzuu  bbeezz  bbaatteerriiee před
spuštěním navíc odpojte konektor od
desky s ukazateli.

– Při čištění motoru nepostříkejte součásti
elektroinstalace vodou nebo proudem
vody.

– Při ssvvaařřoovváánníí na motoru nebo zařízení
umístěte kostřicí svorku svařovacího pří-
stroje co nejblíže ke svařovanému místu
a odpojte baterii. Odpojte konektor k
napěťovému regulátoru.

K motorům s elektroinstalací se dodávají
příslušné plány zapojení. Další výtisky
plánů si můžete v případě potřeby
vyžádat.

Za elektroinstalace, které nejsou provede-
né podle plánu zapojení HATZ, nepřebírá-
me žádnou záruku.

88.. KKoonnzzeerrvvaaccee

Nový motor lze běžně skladovat v suchém
prostředí po dobu 1 roku.
Při vysoké vlhkosti vzduchu a v přímoř-
ských oblastech nesmí doba skladování
překročit 6 měsíců.
V případě potřeby delší doby skladování
se prosím obraťte na nejbližší sseerrvviissnníí
ssttřřeeddiisskkoo  HHAATTZZ.
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