
INSTRUKTIONSBOK

33
43380875-SWE-09.06-0.05

Printed in Germany

1B20V
1B30V
1B40V
1B40W
1B50V
1B50W



En ny HATZ dieselmotor arbetar nu för Er

Denna motor är uteslutande avsedd för det ändamål, som fastställts och utprovats av tillverkaren av
den maskin i vilken motorn är inbyggd, Varje annat bruk är inte enligt bestämmelserna.
För fara eller skada av sådant handhavande fråntager sig Motorenfabrik HATZ allt ansvar. 
Annan användning sker på brukarens risk.
Till användning enligt bestämmelserna hör iakttagandet av för denna motor föreskrivna anvisningar
för tillsyn och underhåll. Annan åtgärd kan leda till motorhaveri.

Läs ovillkorligen instruktionsboken före första start. Det hjälper Er att förhindra olyckor, handha och
sköta motorn på rätt sätt och därmed hålla den driftsduglig längre.

Var vänlig och överlämna den här instruktionsboken till nästa användare eller till den följande motor-
ägaren.

För rådgivning, reservdelar och service står det världsomspännande HATZ-servicenätet till Ert förfo-
gande. Adresser till närmaste HATZ-service framgår ur bifogad förteckning.

Använd endast original HATZ-reservdelar. Endast dessa delar garanterar en dimensionell hållbarhet
och kvalitet. Beställningsnumren framgår ur bifogad reservdelslista. Observera de färdiga reservdelss-
satserna på Tavla M00.

Vi förbehåller os rätten till ändringar tillkomna av tekniskt framåtskridande.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
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Innehållsförteckning

Denna symbol står för viktiga säkerhetsanvisningar.
Beakta dem noga för att utesluta fara för mäniskor och materiel.
I övrigt gäller lagstiftares och yrkesinspektions allmänna säkerhetsföreskrifter.



1. Viktiga anvisningar om säkerhet vid handhavande 
av motor

HATZ dieselmotorer är ekonomiska, robusta och långlivade. Därför är de mestadels inbyggda i maski-
ner för yrkesmässigt bruk. Maskintillverkarna beaktar eventuellt om maskinsäkerheten. Motorn är en
del av maskinen.
Trots detta lämnar vi ytterligare anvisningar om säkert handhavande.
Beroende på motorns insats och inbyggnad kan det för såväl maskintillverkare som användare bli
nödvändigt att bygga på säkerhetsanordningarna för att utesluta icke sakkunnigt användande. T.ex:

– Delar av avgassystemet liksom ytan på motorn är naturligtvis varma medan motorn går, men även
när motorn svalnar efter att ha använts och skall därför inte vidröras.

– Felaktig kabeldragning resp. felaktig hantering av el.-systemet kan medföra gnistbildning och måste
därför undvikas.

– Roterande delar måste, sedan motorn byggts in i maskinen, förses med beröringsskydd. 
Remskydd för kylluftsfläkt och laddningsgenerator är levererbara från HATZ.

– Innan motorn tages i drift måste instruktionsbokens startanvisningar beaktas; särskilt vid recoil-
start.

– Mekaniska startanordningar skall ej handhas av barn eller mindre fysiskt starka personer.

– Före start skall tillses att förekommande skydd är monterade.

– Motorn får bara skötas, tillses och repareras av för detta arbete anvisade personer.

– Startnyckeln skall skyddas mot otillbörligt tillgrepp.

– Kör inte motorn i slutna eller dåligt ventilerade rum. Andas inte in avgaser - förgiftningsfara !

– Även bränsle och smörjmedel kan innehålla giftiga beståndsdelar. Var vänlig följ oljetillverkarens 
anvisningar.
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Viktiga anvisningar om säkerhet vid handhavande 
av motor

– Motorn måste ha stannats innan fillsyn, rengöring eller reparation utförs.

– Stoppa motorn före bränslepåfyllning.
Fyll aldrig på bränsle nära öppen eld eller gnistalstrare. Rök inte. Spill inte bränsle.

– Håll explosiva och brännbara ämnen borta från motorn emedan avgaserna blir mycket heta under
drift.

– Bär åtsittande kläder när arbete skall utföras på motor som är igång.
Var vänlig bär inte halsband, armband eller andra saker du kan fastna med.

– Var uppmärksam på alla anvisnings- och varningsdekaler som finns på motorn och håll dem i 
fullgott skick. Om en dekal har lossnat eller är oläslig kontaktar du din närmaste HATZ-service
och ber om en ny.

– Ansvar tages ej för skador uppkomna på grund av osakkunnig förändring på motorn.

Endast den regelbundna tillsyn som beskrivs i denna instruktionsbok bibehåller motorns driftsäkerhet.
Om tvivelsmål uppstår innan motorn tages i drift ber vi Er kontakta närmaste HATZ-service.
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2. Motorbeskrivning
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Bild 1

1 Tanklock
2 Recoil-start
3 Torrluftilter
4 Insugsöppning för kyloch 

förbränningsluft
5 Laddningsrelä
6 Startmotor
7 Bullerskyddshuv
8 Luftbygel

9 Stopp-stift
10 Varvtalsarm
11 Oljepåfyllning
12 Smörjolejefilter
13 Oljeavtappningsplugg
14 Oljesticka
15 Avgassil
16 Ljuddämpare
17 Typplåt



3. Allmänna anvisningar

3.1. Tekniska data

1) Dessa uppgifter är ca.-värden. Utslagsgivande är alltid max.-markeringar på oljestickan. Bild 7.
2) Beroende på modell. (Se avd. skötsel, grupp 5.1)
3) Överskridande av dessa gränser orsakar motorhaveri.

Åtdragningsmoment

Beteckning Nm

Oljeavtappningsplugg 50

Typ 1B20 V 1B30 V 1B40 V/W 1B50 V/W

Uppbyggnad Luftkyld 4-takt dieselmotor

Förbränningssätt Direktinsprutning

Cylinderantal 1 1 1 1

Cyl. ∅ / Slaglängd mm 69 / 62 80 / 69 88 / 76 93 / 76

Cylindrvolym cm3 232 347 462 517

Smörjoljemängd ca. lit. 0,9 1) 1,1 1) 1,5 1) 1,5 1)

Skillnad mellan
„max“ och „min“ markering ca. lit. 0,5 1) 0,5 1) 0,8 1) 0,8 1)

Smörjoljeförbrukning
(efter inkörning) max. 1 % av bränsleförbrukningen vid full-last

Smörjoljetryck:
(oljetemp. 100 °C) ca. 2,5 bar vid 3000 rpm

Rotation kraftuttagsida vänster

Ventilspel vid 10 - 30 °C
Insug / Avgas mm 0,20 0,10 0,10 0,10

eller automatiskt 2)

Max tillåten lutning i alla riktningar
vid kont drift 25° 3)

Vikt (inkl. tank, luftfilter, ljuddämpare,
recoil-start och elektrisk start) ca. kg 35 42

1B40 V : 55
1B40 W: 57

1B50 V : 56
1B50 W: 58

Batterikapacitet Amp/h max. 12 V / 60 Amp/h
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3.2. Transport

Den seriemässigt monterade lyftöglan
„8“ är avsedd för säker transport av

motorn inkl. tillsatsutrustningar, kap. 2. 
Den är ej avsedd eller tillåten för lyft av hela
maskiner.

3.3. Instruktioner för installation

Handboken, „Val av, och installation av motorer“
innehåller alla nödvändiga anvisningar om mo-
toranvändning i de fall Du har en motor, som
inte redan är installerad i en maskin, utan först
måste byggas in.  Handboken kan erhållas hos
Din närmaste HATZ-serviceverkstad.

2

De tillåtna belastningarna och mo-
menten på varvtalsreglaget och stopp-

stiftet skall följas emedan en överddrift kan
medföra skada på reglagen och inre regulator-
delar.

3.4. Belastning av motorn

Körs motorn en längre period utan belastning
eller med en mycket låg belastning kan detta 
påverka dess driftegenskaper. Vi rekommenderar
därför en lägsta motorbelastning med 15%.
Om den arbetat med så låg belastning är det
bäst att köra motorn en kort stund med avsevärt
högre belastning innan den stängs av.

3.5. Typplåt

3

Typplåten är placerad på ljudisoleringslocket
(bild 1) och omfattar följande information om
motorn:
➀ motortyp
➁ kod (endast för specialutrustning)
➂ motornummer (även stansat i vevhuset,

bild 4)
➃ max. motorvarvtal

För offert liksom även vid reservdelsorder är 
det nödvändigt att ange dessa data (se även 
reservdelslistan, sid 1).

4

Motorns tillverkningsnummer på vevhuset.

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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4. Handhavande

4.1. Före första start

Motorerna levereras vanligtvis utan bränsle och
smörjolja.

4.1.1. Smörjolja

Oljekvalitet
Godkända är alla märken  på olja, vilka uppfyller
minst en av följande specifikationer:

ACEA - B2 / E2 eller högre
API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4 eller högre

Om smörjolja av sämre kvalitet används reduce-
ras bytesintervallen till var 150:e drifttimme.

Oljeviskositet

5

Välj rekommenderad viskositet beroende på 
omgivningstemperaturen vid kallstart.
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– Vid påfyllning resp. kontroll av oljenivån måste
motorn stå vågrätt.

6

– Avlägsna påfyllningspluggen „1“ och oljestick-
an „2“.

7

– Fyll på smörjolja oljestickans max. markering.
Smörjoljemängd se kap. 3.1.

– Drag fast påfyllningspluggen för hand.
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4.1.2. Bränsle

Tanka endast när motorn står still. Fyll
aldrig på bränsle nära öppen eld eller

gnistalstrare. Rök inte. Använd endast rent
bränsle och rena påfyllningskärl. Spill inte
bränsle.

Alla dieselbränslen som uppfyller min.-kraven
hos följande pecifikationer är lämpliga:

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

8

– Före första start eller om bränsletanken körts
tom, fyll tanken full med dieselbränsle. 
Bränslesystemet avluftas automatiskt.

Använd vinterbränsle vid yttertemperaturer
under 0°C resp. blanda i god tid med fotogen.

Lägsta omgivnings-
temperatur vid

start °C

Andel fotogen

Sommer- Vinter-
bränsle bränsle

0 till –10 20 % –
–10 till –15 30 % –
–15 till –20 50 % 20 %
–20 till –30 – 50 %

4.2. Start

Kör inte motorn i slutna eller dåligt
ventilerade rum. - förgiftningsrisk.

Före start skall alltid säkerställas att ingen
uppehåller sig i motorns eller maskinens 
riskzon och att alla skyddsanordningar är 
monterade.

4.2.1. Förberedelse för start

– Frikoppla om möjligt motorn från redskapet
som skall drivas.
Koppla alltid redskapet på frigång.

9

– Först förs varvtalarmen till STOP-läge och där-
efter antingen till 1/2-start eller max.-startläge.
Ett låginställt varvtal ger mindre startrök.

– Nu är motorn klar för start.

Viktigt!
Efter långt stillastående, (ca. 6 månader och
längre) eller vid fösta start.
Kör motorn med lågt varvtal och belastning i 
ungefär 20 sekunder efter start.
Detta förfaringssätt, säkerställer smörjning av
alla lager före ökning av varvtal och belastning.
Det skyddar också mot otillräcklig smörjning.
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10

Använd aldrig startspray !

4.2.2. Magnapullstartad version utan
elektrisk startmotor (till -6 C)

– Startförberedelser, se Kap. 4.2.1.

Startförfarande

11

– Drag långsamt ut handtaget med snöret till
dess ett svagt motstånd känns.

– Låt snöret återspolas för att utnyttja hela snör-
längden vid start.

– Stötta lätta och vingliga redskap med foten.

12

– Fatta greppet med bägge händerna.

13

– Drag startsnöret kraftfullt och med ökande
hastighet (ryck inte) till dess motorn startar.

Hänvisning:
När avgasen efter fler misslyckade startförsök
ryker vitt, förs varvtalsarmen till stoppläge och
startsnöret drages ut långsamt 5 gånger.
Därefter upprepas startförloppet, Kap. 4.2.1.
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4.2.3. Magnapullstartad version med
elektrisk startmotor (till -6 C)

Magnapullstarten på motorer med elektrisk start-
motor är en nödstart- utrustning utan dekom-
pressionsautomatik.
Följ därför noga den exakta startproceduren
som beskrivs nedan. 

– Förbered motorn för start; se Kap. 4.2.1.

– Drag ut starthandtaget långsamt tills kom-
pressionsmotståndet känns, Bild 11.

– Fortsätt drag långsamt men med större kraft
tills kompressionsmotståndet blir klart mindre
(kompressionen passerad).

– Låt snöret återspola motorn är i rätt startläge.

På detta sätt kan motorn accelereras ca. ett och
ett halv varv med startsnöret för att komma över
kompressionsmotståndet och uppnå erforderligt
moment för start.

– Tag spjärn med foten mot redskapet om det är
lätt eller välter lätt.

– Ta tag i handtaget med bägge händer; Bild 12.

– Drag ut snöret med kraft och ökande hastighet
(ryck inte)- motorn bör då starta; Bild 13.

Notera:
I de fall motorn är utrustad med Automatiskt
Elektriskt Stopp System (se nästa kapitel),
Vrid först startnyckeln från position 0 till 
position 1, utför sedan manuell start inom 
12 sekunder. Om motorn inte startar inom 12
sekunder, innebär det att det elektriska systemet
blockerar bränsletillförseln till insprutningspum-
pen.
I detta fall, kan inte motorn startas.
Som en lösning, vrid startnyckeln tillbaks till 
position 0, sedan till position 1 igen. Starta nu
motorn inom följande 12 sekunder.

4.2.4. El-start

– Startförberedelser, se Kap. 4.2.1.

14

– Sätt in startnyckeln i bottenläge och vrid till
läge I.

– Laddningslampan „2“ och oljetryckslampan „3“
måste tändas.

– Vrid startnyckeln till läge II.

– Så snart motorn går släpps startnyckeln. Den
måste själv återgå till läge I och förbli i det
läget under drift.
Laddningslampan och oljetryckslampan måste
slockna omedelbart efter starten.
Lampan „1“ lyser medan motorn går.

– Motortemperaturlampan „4“ (tilläggsutrust-
ning) tänds om topplockstemperaturen blir för
hög.
Stanna motorn, spåra och undanröj orsaken
till problemet, se kap. 6.

– Vrid alltid tillbaka till läge 0 för återstart av
motorn.
Repetspärren i tändningslåset hindrar startmo-
torn att göra ingrepp och troligen skadas om
motorn fortfarande går.

�

�

�

�

�
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Förglödningsanordning med automatisk
timer (Tilläggsutrustning)

Förglödningslampan „5“ tänds dessutom vid
temperaturer under 0°C (bild 14).

– När lampan slocknat startas motorn utan
dröjsmål.

Bränsleavstängningsventil, 
stoppsolenoid (tilläggsutrustning)

15

Så snart startnyckeln är i läge I är bränsleav-
stängningsventilen elektriskt öppnad.
Bränsleflödet till insprutningspumpen är öppet
och motorn därmed redo att starta. När motorn
går och startnyckeln vrids till läge 0 stängs av-
stängningsventilen och bränsleflödet till insprut-
ningspumpen upphör så att motorn stannar,
Kap. 4.3.
Denna avstängningsventil används även för
automatiska stoppsystem.

Nödstart

Om avstängningsventilen blockerar bränseltill-
förseln på grund av el-fel och motorn därför
inte kan startas, så kan nödstart tillgripas. 
Förfar enligt följande:

– Vid nödstart (handstart utan startmotor), vrid
hävarmen för stoppsolenoiden minst 90° med
lämpligt verktyg. Om plombering finns bryts
denna; Bild 15.

– Så snart nödstartarmen är i startläget kan
startmotorn eller recoilstarten användas;
Kap. 4.2.2. och 4.2.3.
Smörjoljenivån skall alltid kontrolleras före
nödstart därför att otillräckligt oljetryck på
mycket kort tid leder till omfattande motor-
skador.

Efter detta kan motorn i nöddriftläge en-
dast stoppas genom att nödstartarmen

först vrids tillbaka medurs till stoppläget.

Snarast efter en tids nöddrift skall orsaken 
säkerställas och felet rättas till; Kap. 6.
Plombera åter nödstartarmen hos en HATZ-
service.

När automatiskt stoppsystem används innebär
ovan beskriven nödstart att operatören måste
acceptera ökad känslighet (omfattas inte av vår
ansvar).
Kontakta vid problem närmaste HATZ-service.
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Automatisk stopp-funktion 
(tilläggsutrustning)

Den signalerar med kortvarig blinkning på alla
kontrollampor när startnyckeln vrids till läge 1,
bild 14.

Viktigt !
Om motorn stannar genast eller stannar av sig
själv under drift har en avkännare i det automa-
tiska stopp-systemet slagit ifrån. Motsvarande
indikeringslampa (bild 14, positioner 2-4) tänds.
Sedan motorn stannat fortsätter lampan lysa ca
2 minuter. 
Den elektriska anordningen kopplar sedan auto-
matiskt ur sig själv. Indikeringslamporna tänds
igen när startnyckeln först vridits tillbaka till 
läge 0 och därefter till läge I.
Spåra och åtgärda orsaken till driftstoppet
innan motorn startas på nytt (se kapitel 6.2.).

Indikeringslamporna slocknar när motorn startas
igen.

Även om motorn är utrustad med automatisk
avstängning måste oljenivån kontrolleras varje
8 – 15:e driftstimme (kapitel 5.2.1.).

4.3. Stopp av motor

16

– För varvtalsreglaget „1“ tillbaka till STOPP-
läge. Motorn stannar.

Hänvisning:
Motorer med låst tomgångsvarvtal (kan inte
stannas med varvtalsreglaget. Se stycket „Andra
sätt att stanna motorn“.

Andra sätt att stanna motorn

1. Bränsleavstängningsventil, stopp- magnet
(Tilläggsutrustning)

– Vrid startnyckeln till 0- läget. Motorn stannar,
bild 18.
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2. Stopp- stift (Tilläggsutrustning)

17

– Tryck in stopp- stiftet tills motorn stannar,  
(se även bild 16, pos 2).

– Släpp stiftet „2“ när motorn stannat och se till
att det återgår till utgångsläget, bild 16.

18

Laddningslampan „2“ och oljetryckslampan „3“ -
allt efter utförande - tänds när motorn stannat.

– För startnyckeln till läge 0 och drag ur den.
Alla varningslampor måste slockna.

�

�

�

�

�

05221301

Anm.:
Vrids startnyckeln inte tillbaka till läge 0 kan
detta resultera i total urladdning av batteriet.

Vid driftsavbrott resp. efter arbetets
slut skall startnyckeln skyddas mot
otillbörligt tillgrepp.
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5. Tillsyn

Utför endast tillsynsarbeten när motorn står still.
Lagstiftarens föreskrifter skall beaktas vid handhavande och förvaring av spillolja, filter

och rengöringsmedel.
Skydda startnyckeln mot otillbörligt tillgrepp.
Vid motorer med el.-start lossas batteriets minuspol.
Efter fullbordat tillsynsarbete kontrolleras att alla verktyg tagits bort från motorn och att alla skydd
återmonterats.
Före start säkerställs att ingen befinner sig i motorns eller maskinens riskzon.

5.1. Tillsynsöversikt

Tillsynsintervall Tillsynsarbete att utföra Kap.

15

Var 8 – 15:e 
drifttimme resp. 
före daglig start

Kontrollera oljenivå.
Kontrollera området för insug av förbrännings-
och kylluft.
Kontrollera indikatorn för tillsyn av luftfilter

5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

Var 250:e drifttimme

Byt smörjolja.
Kontrollera och justera ventilspel. (Gäller ej 
motorer med automatisk ventilinställning).
Rengör kylluftområden.
Kontrollera skruvförband.
Rengör avgassil.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Var 500:e drifttimme Byt bränslefilter.
Tillsyn av torrluftfiltret.

5.4.1.
5.4.2.

1 gång per år Sug vatten ur bränsletanken. 5.6.1.

8-15

250

500

1000 var 1000: e 
drifttimme Rengör oljefilter 5.5.1.



Beroende på motorutförande med eller utan
automatisk ventilinställning är en av illustrerade
skötselscheman inkluderade.
Avgörande för tillsynsintervallet är detta kapitels
tillsynsöversikt.

Vid nya eller helrenoverande motorer skall alltid
efter de första 25 timmarna:

– Smörjoljan bytas, kap. 5.3.1. 

– Ventilspelet kontrolleras och vid behov 
justeras, kap. 5.3.2.

– Kontrollera skruvförband, kap. 5.3.4.
Topplocksskruvar skall inte efterdragas !

Vid korta drifttider byts smörjoljan oavsett anta-
let drifttimmar senast efter 12 månader.
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5.2. Tillsyn var 8 – 15:e drifttimme

5.2.1. Kontrollera smörjoljenivån

Vid kontroll av smörjoljenivån måste motorn ha
stannats och stå vågrätt.

– Avlägsna smuts i området krings oljestickan.

19

– Avläs nivån på stickan och fyll vid behov till
max.-markering, Kap. 4.1.1.

5.2.2. Kontrollera insugsområdet för 
kyl- och förbränningsluft

Kraftig nedsmutsning tyder på att tillsynsinter-
vallen måste avkortas på grund av förhöjd
dammpåverkan, Kap. 5.3.3. och 5.4.2.

20

– Luftintagsöppningar „1“ kontrolleras och ren-
göres vid behov från grov smuts såsom löv,
kraftig dammanhopning etc.

5.2.3. Kontrollera luftfiltrets tillsynsvakt 
(tilläggsutrustning)

Mekanisk tillsynsvakt

21

– Öka hastigt motorns varvtal till max.
Om gummibälgen sugs ihop och täcker det
gröna fältet „1“ skall luftfiltersystemet ses
över, kap. 5.4.2.
Under dammiga förhållanden kontrolleras
gummibälgen flera gånger om dagen.
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5.3. Tillsyn var 250:e drifttimme

5.3.1. Oljebyte

Motorn måste ha stannats och stå vågrätt. 
Tappa endast ur oljan i varmt tillstånd.

Risk för brännskada på grund av het
olja! Tag hand om spilloljan på miljö-
riktigt sätt.

22

– Skruva ur avtappningspluggen „1“ och låt oljan
rinna ur helt.

– Skruva i den rengjorda avtappningspluggen
„1“med en ny packning „2“ och drag fast.

– Fyll på motorolja, Kap 4.1.1.

5.3.2. Kontroll och inställning av 
ventilspel

Hänvisning:
Följande punkter gäller ej för motorer med 
automatisk kompensation för ventilspel.
Därmed utgår servicepunkt i kaptitel 5.1.

Inställning utföres endast vid kall motor
(10 - 30°C).

23

– Tag bort kåpan för luftfiltret.

24

– Tag bort ljuddämpningskåpan.

18



– Avlägsna vidhäftande smuts från området
kringventilkåpan.

25

– Tag bort skruvarna „1“ och tag av ventilkåpan
med packning „2“.

26

– Tag av gummihättan från inspektionshålet.

– Drag runt motorn i rotationsriktningen tilldess
ventilerna är i överlappsläge (avgasventilen
ännu ej stängd, insugventilen börjar öppna).

– Vrid runt vevaxeln 360º i normal rotationsrikt-
ning och rikta in OT-markeringen exakt.

27

– Kontrollera ventilspelet med bladmått „1“.

– Om ventilspelet behöver justeras lossas skru-
ven „2“ och vrids muttern „3“ till dess blad-
måttet „1“ kan föras igenom med just kännbart
motstånd när skruven „2“ åter är fastdragen.

– Montera ventilkåpan och drag åt jämnt, använd
alltid en ny packning.

– Återmontera de avtagna delarna på motorn.
Glöm inte: sätt tillbaka gummihättan för in-
spektionshålet.

– Gör en kort provkörning, kontrollera sedan att
kåpan är tät.

19



5.3.3. Rengöring av område kring 
luftfilter

Motorn måste stannat och svalnat 
före rengöring!

– Om nedsmutsningen är kraftig rengörs kylflän-
sarna på cylinder och topplock och även fläkt-
bladen i svänghjulet. Om nödvändigt kontaktas
närmaste HATZ-service.

5.3.4. Kontroll av skruvförband

– Kontrollera tillstånd och åtdragning av alla
skruvförband såvida de är tillgängliga inom
ramen för tillsynsarbetet.
Topplocket skall ej efterdragas!

28

Justerskruvarna fö motorns regulator
och insprutningssystem är förseglade

med lack och får icke efterdragas eller justeras.

5.3.5. Rengöring av avgassil

Delar av avgassystemet liksom ytan på
motorn är naturligtvis varma medan

motorn går, men även när motorn svalnar efter
att ha använts och skall därför inte vidröras.

29

– Lossa muttern och tag av avgassilen.

– Avlägsna avlagringar i avgassilen med lämplig
stålborste.

– Kontrollera avgassilen bets. sprickor eller brott
resp. montera en ny.

30

– Skruva på muttern „1“ ca. 1 varv.

20



31

– För in avgassilen med skon „1“ i hålet och
drag sedan ut den igen så att skon hakar fast.

– Drag fast muttern helt.

5.4. Tillsyn var 500:e drifttimme

5.4.1. Byta bränslefilter

Intervallen för tillsyn av bränslefilter är beroende
av hur rent bränslet är och kan behöva kortas till
var 250:e drifttimme.

Använd ej öppen låga och rök inte
under arbete med bränslesystemet.

Viktigt !
Håll rent, så att ingen smuts kommer i 
bränsleslangen.
Smutspartiklar kan skada insprutnings-
systemet.

32

– Öppna tanklocket och drag ut bränslefiltret
med snöre.
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33

– Drag av bränsletilloppslangen „1“ från bränsle-
filtret „2“ och sätt dit ett nytt.

– För in bränslefiltret i tanken och stäng
tanklocket.
Luftning av bränslesystemet sker automatiskt.

5.4.2. Tillsyn av torrluftfilter

Filterinsatsen byts lämpligen endast när tillsyns-
vakten ger utslag vid högsta varvtalet, 
kap. 5.2.3. 
Oavhängigt därav skall insatsen bytas efter 500
drifttimmar.

34

– Skruva loss locket till luftfiltret.

35

– Skruva loss och fag bort den räfflade muttern
„1“ och tag av luftfilterelementet „2“.

– Rengör filterhus och lock.
Undvik ovillkorligen att smuts eller andra
främmande partiklar kommer in i motorns 
insugöppning.

36

– Hos modeller med mekanisk tillsynsvakt kon-
trolleras ventilblockets „1“ tillstånd och renhet.

– Antingen byts eller rengörs och kontrolleras
filterinsatsen enligt nedan.

22



Rengöring av filterinsats

Torr smuts

37

– Blås med torr tryckluft ur filterinsatsen från 
insidan och utåt till dess inget mer damm
kommer.

Viktigt !
Trycket får inte överstiga 5 bar.

Fuktig resp. oljig smuts
Byt filterinsatsen.

Kontroll av luftfilterinsats

– Kontrollera om insatsens tätningsyta „1“ är
skadad, Bild 37.

– Kontrollera om filterpapperet har sprickor eller
andra skador genom att hålla insatsen snett
mot ljuset eller lysa genom med en lampa.

Viktigt !
Minsta lilla skada inom dessa områden på in-
satsen utesluter återanvändning.

– Kompletteringen sker i omvänd ordning.

5.5. Tillsyn var 1000:e drifttimme

5.5.1. Rengör oljefilter

Rengör smörjoljefiltret samtidigt med oljebyte.

Motorn måste ha stannats och stå vågrätt.

Risk för brännskada på grund av het
olja ! Tag hand om spilloljan på miljö-
riktigt sätt.

38

– Lossa skruv „1“ med ca 5 varv.

39

– Tag ur oljefiltret ur vevhuset.

23



40

– Blås inifrån och ut ur oljefiltret med tryckluft.

41

– Kontrollera om tätningen „1“ är skadad; byt
om nödvändigt.

– Kontrollera om tätningen „2“ är skadad och
sitter riktigt, byt om nödvändigt oljefilter.

– Inolja tätningen före fastsättning.

42

– För in oljetiltret och tryck till stoppet.

– Kontrollera att spännfjäderns bägge ändar „1“
sitter åt kring oljefiltret innan skruven drages
till.

– Avläs nivån på stickan och fyll vid behov till
max.-markering, Bild 4.1.1.

24



5.6. Tillsyn 1 gång per år

5.6.1. Utsugning av vatten ur
bränsletanken

Använd ej öppen låga och rök inte vid
arbete med bränslesystemet.

– Genom temperatursväxlingar uppkommer 
vatten i bränsletanken och detta samlas på de
lägsta ställena.

Kondensatorvattnet skall en gång per år avlägs-
nas enl. följande:

43

– En i handeln vanlig injektionsspruta (20 ml
eller större) förses med en plastslang (inner-
diam. 4 mm, längd ca 350 mm).

44

– För ned slangen till botten och sug upp bräns-
le/vattenblandning.
Vatten är spefifikt tyngre än dieselbränsle 
varigenom en klar skiljelinje kan urskiljas.

– Upprepa förloppet flera gånger till dess endast
dieselbränsle kan ses i den genomskinliga
sprutan.
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6. Störningar – orsaker och åtgärder

Störningens art Möjliga orsaker Åtgärd Kap.

26

6.1.
Motorn startarinte
genast men kan
som vanligt lätt
dragas runt.

Vid låga
temperaturer.

Varvtalsarmen i stopp-eller tom-
gångsläge.

Stoppstift i stopp-läge.

Inget bränsle till insprutnings-
pumpen.

Otillräckling kompression:
- Felaktigt ventilspel.
- Cylinder och/eller kolvrings-

slitage.

Spridare inte funktionsduglig.

Startgränstemperatur under-
stigen.

Maskinen ej frikopplad.

Förlödningen defekt
(extra utrustning).

Bränslet grumligt på grund av
otillräcklig köldbeständighet.

För armen till startläge.

Förs genom att dra lätt till drift-
läge.

Fyll påbränsle.
Kontrollera systematiskt hela
bränsleförsörjningen.
Om utan framgång:
- Tilloppsslang till motorn.
- Kontrollera bränslefilter.

Kontrollera resp. justera.

Se verkstadshandbok.

Se verkstadshandbok.

Använd förglödningen
(extra utrustning).

Frikoppla motorn från maskinen
om så är möjligt.

Se verkstadshandbok.

Lossa bränsletillförselslangen
vid insprutningspumpen och
kontrollera om bränslet är helt
klart. Är bränslet grumligt värms
antingen motorn eller tömmes
hela bränslesystemet. Tempera-
turbeständig bränsleblandning
påfylles.

4.2.1.

4.3.

4.1.2.

5.4.1.

5.3.2.

4.2.4.

4.1.2.



Störningens art Möjliga orsaker Åtgärd Kap.
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Vid låga
temperaturer.

Om utrustad med
stopp-solenoid
eller automatiskt
stoppsystem
(Tilläggsutrust-
ning).

6.2.
Motorn tänder
men går ej vidare.

Automatisk 
elektrisk stopp-
utrustning
(Tilläggsutrust-
ning).

6.3.
Startmotorn gör ej
ingrepp resp. mo-
torn drages ej runt.

Startmotorvarval under 400 rpm:
- För tjock smörjolja.

- Dågligt laddat batteri.

Ventilmagnet ej funktionsduglig
och/eller fel i el.-systemet.

Varvtalsarm ej tillräckligt mot läge
start.

Maskinen ej frikopplad.

Bränslefiltret täppt.

Stoppsignal från övervakningsgi-
vare, som står i förbindelse med
stoppautomatiken.
(Se även Kap. 6.4.)

Fel i el.-systemet:
- Batteri och/eller andra kabelan-
slutningar felaktigt anslutna.

- Kabelanslutningar lösa och/eller
oxiderade.

- Batteriet felaktigt och/eller
ej laddat.

- Startmotorn felaktig.
- Felaktiga reläer, övervaknings-
givare etc.

Byt smörjolja och fyll på olja
med rätt viskositetsklass.

Kontrollera batteriet och om
nödvändigt kontakta fackverk-
stad.

Se verkstadshandbok.

För armen till startläge.

Frikoppla motorn, om så är möj-
ligt från maskinen.

Byt bränslefilter.

Lokalisera utlösande övervak-
ningsgivare och åtgärda felorsa-
ken eller kontakta HATZ-service.

Kontrollera el.-systemet och
dess komponenter. 
Se även verkstadshandbok.

5.3.1.
4.1.1.

7.

4.2.1.

5.4.1.

7.



Störningens art Möjliga orsaker Åtgärd Kap.
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6.4.
Motorn stannar av
sig självt under
drift.

Automatisk 
elektrisk stopp-
utrustning
(Tilläggsutrust-
ning).

6.5.
Motorn förlorar
effekt och varv.

6.6.
Motorns effekt och
varvtal sjunker,
svart avgasrök.

Bränsleförsörjning avbruten:
- Tanken körts tom.
- Bränslefilter täppt.
- Luftningsöppningen i 
tanklocket täppt.

- Luft I bränslesystemet.

Mekaniska fel.

Stoppsignal från övervaknings-
givare, som står i förbindelse
med stoppautomatiken.

Övervakningsgivare för:
- För lågt oljetryck.
- För hög motortemp.

- Felaktig laddningsgenerator.

Bränsleförsörjningen
Påverkad:
- Tanken körts tom.
- Bränslefilter täppt.
- Luftningsöppningen i 

tanklocket täppt.
- Luft I bränslesystemet.

- Varvtalsarmen förblir inte i 
önskat läge.

Luftfilter smutsigt.

Felaktigt ventilspel.

Spridare ur funktion.

Fyll på bränsle.
Byt bränslefilter.
Säkerställ tillräcklig luftning av
tanken.
Kontrollera bränslesystemet
beträffande luftläckage.
Kontrollera avluftningsventilen.
Kontakta HATZ-service.

Lokalisera utlösande över-
vakningsgivare och åtgärda 
felosaken eller kontakta HATZ-
service.
Kontrollera motorn betr.
Smörjoljemängd
Smutsiga kylluftvägar eller
annan påverkan av kylningen.
Se verkstadshandboken.

Fyll på bränsle.
Byt bränslefilter.
Säkerställ tillräcklig luftning av
tanken.
Kontrollera bränslesystemet
beträffande luftläckage.
Kontrollera avluftningsventilen.

Lås varvtalsarmen.

Rengör eller byt filter.

Justera ventilspelet.

Se verkstadshandboken.

4.1.2.
5.4.1.

5.2.1.

5.3.3.

4.1.2.
5.4.1.

5.4.2.

5.3.2.



29

Störningens art Möjliga orsaker Åtgärd Kap.

6.7.
Motorn blir mycket
varm och var-
ningslampan för
hög topplock-
stemp. (extra ut-
rustning) tänds.

6.8.
Kondensutsläpp
från ljuddämpare.

För mycket smörjolja i motorn.

Otillräcklig kylning:
- Nedsmutsning av hela områ-

det för kylluftströmmen.
- Ofullständigt tillslutna luft-

ledplåtar.

Drift under längre period utan-
belastning.

Tappa ur smörjolja till övre mar-
keringen på stickan.

Rengör kylluftområdet.
Kontrollera att luftledplåtarna
och schakt år kompletta och 
väl tätande.

Kör motorn med 70% belastning
till dess ljuddämparen åter är
torr.

5.3.1.

5.3.3.



7. Arbeten med det elektriska
systemet

Batterier avger explosiva gaser. Håll
dem borta från öppen eld och gnistor

som kan få dem att tända. Rök inte. Skydda
ögon, hud och kläder mot den frätande batteri-
syran. Häll genast med vatten över syrastänk.
Vid nödfall kalla på läkare. Lägg inte några
verktyg.

Koppla alltid bort minuspolen (–) på batteriet
före arbete med den elektriska utrustningen.

– Förväxla inte batteriets plus (+) och minus (–)
pol.

– Vid inkoppling av batteriet ansluts först
pluskabeln och sedan minuskabeln.
Minuspol till jord = motorkroppen.

– Vid urkoppling lossas först minuskabeln och
sedan pluskabeln.

– Undvik kortslutningar och jordkontakt med
strömförande kabel.

– Vid störningar kontrolleras först att kabelan-
slutningar har god kontakt.

– Byt utan dröjsmål ut en trasig indikeringslam-
pa.

– Tag inte ur startnyckeln under drift.

– Lossa aldrig batterianslutningarna när mo-
torn är i drift. Spänningstoppar kan orsaka
skador på elektriska komponenter.

– Vid manuell hjälpstart, låt batteriet (som kan
vara urladdat) vara inkopplat till motorn.

– Vid hjälpstart utan batteri, koppla isär kabel-
anslutningen till instrumentboxen före start av
motorn. 

– Spola inte på den elektriska utrustningen, med
vattentryck eller högtryck vid motortvätt. 

– Vid svetsarbeten på motorn eller maskinen
skall batteriet kopllas ur och svetsaggregatets
jordklämma placeras så nära svetsstället so
möjligt. Laddningsreläets stickförbindning
säras.

Tillämpligt kopplingsschema bipackas motorer
med elektrisk utrustning. 
Ytterligare kopplingsscheman kan vid behov be-
ställas.

Hatz åtar sig inte ansvar för det elektriska 
systemet vilket ej är utfört enligt gällande Hatz
elschemor.

8. Konservering

En ny motor kan normalt lagras torrt upp till 1
år. Vid mycket hög luftfuktighet och vid havsluft
räcker skyddet upp till 6 månader.
Vid längre lagringstider ber vi Er kontakta när-
maste HATZ-service.
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