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Til lykke med en ny HATZ dieselmotor.

Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten av utstyret
hvor denne motoren er installert. Enhver annen bruk er i strid med det tiltenkte formål. Motorenfabrik
Hatz overtar intet ansvar for risiko eller skade hvis motoren ikke brukes i samsvar med dette.
Hele risikoen hviler på brukeren.
Bruk av denne motor etter dens formål, forutsetter bruk i overensstemmelse med de vedlikeholds- og
reparasjonsinstruksjoner som er laget for motoren. Motoren skades hvis ikke reparasjons- og vedlike-
holdsforskriftene følges.
Les denne bruksanvisningen før motoren startes for første gang. Det vil hjelpe Dem til å unngå ska-
der, og til å betjene og vedlikeholde motoren riktig slik at De beholder motoren lenge i god stand og
med full ytelse.

Vennligst gi videre instruksjonsboken til neste bruker eller neste eier av motoren.

Det verdensomspennende servicenettet til HATZ står alltid til tjeneste for Dem med rådgivning, dele-
og servicetjeneste.

Bruk bare originale HATZ reservedeler. Bare originaldeler gir garanti for levetid og kvalitet. Bestillings-
numrene finner De i vedlagte reservedelsliste. Legg merke til de ferdig sammensatte reservedelsset-
tene i „Tafel“ M00.

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer som følge av tekniske fremskritt.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
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Innholdsfortegnelse

Dette symbol indikerer viktige sikkerhetsforholdsregler. Vær vennlig å følg forholdsreglene
med forsiktighet, for å unngå skade på personer og maskin.
Generelle lovlige krav og sikkerhetsforskrifter utstedt av vedkommende fagmyndighet eller
forsikringsselskap må også etterkommes.



1. Viktige råd for sikker betjening av motoren

HATZ dieselmotorer er økonomiske og robuste, og har lang levetid. Av denne grunn er de oftest in-
stallert i maskiner og utstyr for profesjonell bruk.
Produsenten av disse maskinene vil orientere Dem om sikkerhetsreglene for bruk av disse, og moto-
ren er en integrert del av maskinen.
Likevel gir vi Dem nedenfor noen utfyllende regler vedrørende driftssikkerhet.
Alt etter bruksmåte og montering av motoren kan det være nødvendig for maskinprodusenten eller
brukeren å montere sikkerhetsutstyr for å unngå feilbetjening av denne, og vi nevner i denne forbin-
delse:

– deler av exhaustanlegget og av motorens overflate vil selvsagt være varme mens motoren går, men
også mens den kjøles ned etter bruk. Berøring må derfor unngåes.

– feil tilkobling eller bruk av det elektriske utstyret kan føre til gnister, og må derfor unngås.

– sørg for beskyttelse mot berøring av roterende deler når motoren er koblet til drevet utstyr eller 
maskin.
Deksler for kjølevifte og dynamorem kan bestilles fra HATZ.

– følg alltid startinstruksjonene i bruksanvisningen når motoren startes opp. Dette er spesielt viktig
ved start av motorer med snorstart.

– mekanisk startutstyr skal ikke betjenes av barn eller av personer med utilstrekkelige krefter.

– kontroller før start at alle sikkerhetsinnretninger er på plass.

– forsikre Dem om at drift, reparasjon og service av motoren bare blir foretatt av godt opplært perso-
nale.

– sikre Dem at tenningsnøkkel ikke kan bli brukt av uvedkommende.

– la ikke motoren gå i lukket eller dårlig ventilert rom. Unngå innånding av exhaust - fare for forgift-
ning.

– brennstoff og smøreolje kan inneholde giftige komponenter. Påse at oljeleverandørens instrukser
følges.
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Viktige råd for sikker betjening av motoren

– kontroller alltid at motoren er stanset før rengjørings-, reparasjons- eller servicearbeide utføres.

– stopp motoren før tanken fylles opp. Fyll aldri brennstoff i nærheten av åpen flamme eller hvor det
forekommer gnistdannelser. Unngå røyking. Unngå søl og spill av dieselolje.

– sørg for at eksplosive stoffer og brennbare materialer holdes unna motoren da exhausten blir meget
varm under kjøring.

– hvis arbeidsoppgaven krever at motoren går under arbeider på denne, må det bare brukes tettsit-
tende overall. Unngå bruk av halstørkle, slips e.l. som kan hektes fast i motoren.

– vennligst vær oppmerksom på alle klebeskilt på motoren som angår bruk, ettersyn og som innehol-
der advarsler. Hold disse skilter i lesbar stand. Kontakt nærmeste HATZ-forhandler hvis klebeskil-
tene skulle bli ubrukbare. Spør etter et nytt !

– vi tar intet ansvar for skader som følge av ikke tillatte modifikasjoner på motoren.

Periodisk vedlikehold i samsvar med informasjonene i denne bruksanvisningen er den eneste måten å
holde motoren i god driftsmessig stand på.

Er De i tvil, så kontakt nærmeste HATZ-forhandler før start.
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2. Motorbeskrivelse

5

1 Typeskilt
2 Sylindertoppdeksel
3 Lyddemper
4 Nettinginnsats
5 Oljetrykksbryter
6 Startmotor
7 Spenningsregulator
8 Kraftuttak veivaksel
9 Oljedreneringsplugg

10 Turtallsregulator
11 Oljefilter

12 Motorlabber
13 Startnøkkel
14 Panel
15 Innsugningsåpning for

kjøle- og forbrenningsluft
16 Oljepåfyllingsrør og peilepinne
17 Snorstart
18 Stoppknapp
19 Luftrenser (tørr type)
20 Løftekrok (se også fig. 41, pos. 1)
21 Tanklokk
22 Støydempingsdeksel
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3. Generelle opplysninger

3.1. Tekniske data

1) Disse verdier er ment som retningslinjer. Max. merket på peilepinnen er den 
bestemmende faktor, fig. 7.

2) Avhengig av utrustning (se vedlikeholdsplan, kap. 5.1).
3) Overskridelse av disse grenseverdier medfører skader på motoren.

Tiltrekkingsmoment

Artikkel Nm

Oljeavtappingsplugg 50

Modell 1B20 1B27 1B30 1B40 1B50

Utførelse Luftkjølt, firetakts dieselmotor

Forbrenning Direkte innsprøytning

Antall sylindere 1 1 1 1 1

Boring / Slaglengde mm 69 / 62 74 / 62 80 / 69 88 / 76 93 / 76

Sylindervolum cm3 232 267 347 462 517

Smøreoljeinnhold uten oljesump
med oljesump

ca. L.
ca. L.

0,9 1)

2,6 1)
0,9 1)

–
1,1 1)

2,8 1)
1,5 1)

3,2 1)
1,5 1)

–

Differanse mellom
„max“ og „min“-markering
uten oljesump
med oljesump

ca. L.
ca. L.

0,5 1)

1,6 1)
0,5 1)

–
0,5 1)

1,8 1)
0,8 1)

2,2 1)
0,8 1)

–
Smøreoljeforbruk
(etter innkjøring) max. 1 % av dieselforbruk

ved full last

Smøroljetrykk
(oljetemperatur 100 °C) ca. 2,5 bar ved 3000 o/min-1

Rotasjonsretning Kraftuttaksende Moturs 

Ventilklaring 10 - 30 °C
innsug og eksosventil mm 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10

eller automatisk 2)

Maks. tillatt skråstilling i hver retning
i kontinuerlig drift

Svinghjul 25° 3) nedover
alle andre retninger 35° 3)

Vekt (inkl. brennstofftank, luftfilter,
lyddemper, snorstarter og 
elektrisk start.) ca. kg 33 34 40 55 56

Batteristørrelse max. Ah 12V / 60 Ah



3.2. Transport

Det seriemessig monterte løfteøre „20“
er beregnet for å løfte motoren med til-

hørende utstyr, kap. 2. Den er ikke tillatt brukt
for løfting av komplett maskin hvor motoren er
montert.

3.3. Installasjonstips

Boken „Guide to engine selection and installing
an engine“ inneholder all nødvendig informasjon
om applikasjoner og installasjoner av motorer
som ikke allerede fyller en funksjon. Boken kan
fåes hos din Hatz forhandler.

2

De data for kraft og dreiemoment som
er angitt på turtallsregulator og stopp-

knapp må ikke overskrides da stopp- og regu-
latordeler ellers kan ødelegges. 

3.4. Belastning av motoren

Drift av motoren med meget lav eller ingen be-
lastning over lengre tid, kan påvirke driftsegen-
skapene.
Vi anbefaler derfor at motoren belastes minst
15%. Ved drift ved så liten belastning, anbefales
å kjøre motoren med vesentlig høyere belastning
i en kort periode før den stoppes.

F < 15 N STOP

76.5°

STOP START

F 30 N

M 2.3 Nm

<

<

3.5. Typeskilt

3

Typeskiltet er plassert på støykapselen (fig. 1,
pos. 1) og inneholder følgende opplysninger:
➀ motortype
➁ kode (bare for spesialutstyr)
➂ motornummer

(også slått inn i veivhuset, fig. 4)
➃ max. turtall

I forbindelse med tilbud og bestilling av reser-
vedeler er det nødvendig å oppgi disse data.
(se også delekatalogen side 1)
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Serienummeret er stemplet på veivhuset.

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. Betjening

4.1. Før første gangs start

Motorene blir vanligvis levert uten diesel og mo-
torolje påfyllt.

4.1.1. Motorolje

Oljekvalitet
Alle oljekvaliteter på markedet kan benyttes 
såfremt følgende spesifikasjoner tilfredsstilles:

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

Hvis det brukes motorolje av dårligere kvalitet,
må oljeskift foretas hver 150. time.

Oljeviskositet

5

Velg viskositetsklasse avhengig av omgivelses-
temperaturen ved kaldstart.
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Ved fylling og kontroll av motoroljen må 
motoren stå vannrett. 

6

– Oljepåfyllskrue og peilepinne fjernes.
Smøroljekapasitet: se kapittel 3.1. 

7

– For å peile oljen, ta ut peilepinnen, tørk den
ren, skru den tilbake og til slutt ta den ut igjen
for å sjekke oljenivået.
Hvis nødvendig etterfyll olje opp til „max“
merket på peilepinnen.

max.
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4.1.2. Motorversjon med oljebad-
luftfilter

8

9

– Demonter oljebeholderen og fyll opp olje til
merket, fig. 8 og 9.

– Sett i filterinnsatsen med den lange enden „2“
først, fig. 8.

– Monter oljebeholderen og påse at pakningen
„3“ og klemmene „4“ sitter godt.

2444 / 5

2440 / 10

4.1.3. Dieselolje

Stopp motoren før tanken fylles opp.
Fyll aldri brennstoff i nærheten av

åpenflamme eller hvor det forekommer gnist-
dannelser. Unngå røyking. Bruk bare ren diesel
og rene påfyllbeholdere. Unngå søl og spill av
dieselolje.

Alle dieseloljer som oppfyller nedenstående spe-
sifikasjoner kan brukes:

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

10

– Ta av tanklokk.

2439 / 12
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11

– Før første start, eventuelt etter at motoren 
er kjørt tom for diesel, må tanken fylles full-
stendig. På denne måten luftes brennstoffsy-
stemet av seg selv.

NB !
Hvis motoren er utstyrt med dobbelt diesel-
filter (kap. 5.4.1), må man vente litt 
(ca. 1 - 2 min.) med etterfylling, slik at auto-
matisk utluftning kan skje.

12

– Sett på tanklokket igjen.

Ved temperaturer lavere en 0°C bør man bruke
vinterdiesel eller ha parafintilsetning i dieselen i
h.h. til tabellen

Laveste omgivelses-
temp. ved start i °C

Parafinandel ved:

sommer-
diesel

vinter-
diesel

0  til –10
–10 til –15
–15 til –20
–20 til –30

20 %
30 %
50 %

–

–
–

20 %
50 %

2439 / 16
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4.2. Start

Motoren skal ikke kjøres i lukkede rom,
avgassene er giftige. 

Før start skal man forvisse seg om at ingen
personer befinner seg i fareområdet for moto-
ren eller maskinen, og at alle beskyttelsesinn-
retninger er på plass.

4.2.1. Forberedelser til start

Hvis mulig, koble fra det utstyr som drives. 
Drevet utstyr skal alltid settes i nøytral.

– Sett først turtallsregulatoren i STOPP-stilling,
fig. 13 og 14. Sett den deretter i startstilling.

Turtallsregulator, standard type

13

– Sett turtallsregulatoren „1“ enten til halvveis-
eller max. START- stilling (som ønsket eller
som nødvendig). Starting ved lavt turtall fore-
bygger kraftig exhaustrøyk.

Turtallsregulator med trekkstang

14

– Sett turtallsregulatoren i „START/DRIFT“-
posisjon.

– Nå er motoren klar for start.

15

Bruk aldri startgass !!! 

050 145 00
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Viktig !
Etter lengre tid ute av bruk (ca. 6 mndr. og leng-
re), eller ved første gangs oppstart, må motoren
kjøres i ca. 20 sekunder ved lavt turtall og uten
belastning. På denne måten sikres god smøring
av alle lagre før turtallet og belastningen økes.
Utilstrekkelig smøring unngås.

4.2.2. Snorstart 
(til minus 6 grader Celsius)

– Start prosedyre, se kapittel 4.2.1.

Startprosedyre

16

– Trekk ut startsnoren til du føler en liten mot-
stand.

– La startsnoren spoles inn igjen; på denne
måten nyttes hele lengden på startsnoren
under startforsøket.

– Utstyr som ikke er fastskrudd holdes tilbake
ved å plassere foten på motoren.

17

– Grip handtaket med begge hendene.

18

– Trekk startsnoren kraftig med økende hastighet
mot deg ( ikke voldsomme rykk) inntil moto-
ren starter. 

Bemerk:
Hvis motoren etter flere startforsøk begynner
å avgi hvit eksos, beveger man gasshendelen 
til stopp posisjon og trekker startsnoren ca. 5
ganger helt ut. 
Gjenta startprosedyren, kapittel 4.2.1.

12



4.2.3. Elektrisk start

– For forberedelse til oppstart, se kapittel 4.2.1.

19

20

– Sett startnøkkelen helt inn og vri til posisjon I,
bilde 19 evt. bilde 20.

�

�

�

�

�

Avhengig av modell, vil ladelampen „2“ og olje-
trykkslampen „3“ tennes. 
Motortemperaturindikatoren „4“ (tilleggsutstyr)
lyser hvis sylindertopptemperaturen blir for høy. 
Stopp motoren og finn og rett feilen, se kap. 6.

– Vri nøkkelen til posisjon II.

– Slipp nøkkelen så snart som motoren går.
Startnøkkelen går tilbake til posisjon I og for-
blir der under motorens gange. 

– Ladelampen og oljetrykkslampen skal slukkes
direkte etter oppstart. Indikatorlampen „1“ ten-
nes for å indikere at motoren går.

– Før neste oppstart må startnøkkelen vris tilba-
ke til posisjon 0. Mens motoren går vil en
startsperre i nøkkelbryteren hindre at starteren
sjaltes inn, og således unngå skader.

Forgløding (ekstrautstyr)

Ved oppstart av en kald motor vil glødeindikto-
ren lyse „5“,bilde 19 evt. bilde 20.

– Start motoren straks lyset slukker.

13



Diesel-shut-off-ventil, stoppmagnet 
(tilleggsutstyr)

21

Så snart startnøkkelen står i pos. I, deaktiveres
shut-off-ventilen „1“ elektrisk.
Dieseltilførselen til innsprøytningspumpen er
åpnet - og motoren er startklar.
Ved dreiing av startnøkkelen til pos. 0 mens mo-
toren er i gang, kobles shut-off-ventilen inn.
Derved blokkeres dieseltilførselen til innsprøyt-
ningspumpen og motoren stopper, kap. 4.3.
Shut-off-ventilen brukes også i forbindelse med
elektrisk stoppautomatikk.

Nødstart

Hvis shut-off-ventilen blokkerer dieseltilførselen
p.g.a. en elektrisk feil og motoren av den grunn
ikke starter, kan man forsøke „nødstart“. 
Fremgangsmåten er slik:

22

– Nødstarthendelen „1“ dreies med en passende
tang min. 90° mot urviseren (Plomberingstrå-
den rives av).

– Så snart nødstarthendelen er i startstilling, kan
motoren startes med elektro-starteren eller
med snorstarten, kap. 4.2.2.
Før „nødstarten“ foretas, må under alle om-
stendigheter oljestanden kontrolleres da util-
strekkelig oljetrykk i løpet av meget kort tid
kan føre til totalhavari. 

Ved drift etter „nødstart“ kan motoren
stoppes med startnøkkelen bare hvis

nødstarthendelen først dreies helt tilbake med
urviseren.

Finn skadeårsaken og rett feilen umiddelbart
etter at motoren er stoppet, kap. 6. 
Sørg for at en Hatz-montør plomberer motoren.

Hvis motoren har stoppautomatikk, skjer foran-
nevnte „nødstart“ på kundens egen risiko - altså
uten ansvar for fabrikken . Henvendelse skjer
ved behov til nærmeste Hatz -servicestasjon.

14



Elektrisk stoppautomatikk 
(tilleggsutrustning)

Modell med feilminne:
Denne utførelsen kjennetegnes ved at alle lam-
pene lyser ganske kort så snart startnøkkelen
dreies til pos. I. (fig. 19 og 20).

Viktig !
Hvis motoren stopper umiddelbart etter start
eller stopper av seg selv under drift, skyldes
dette svikt i et av overvåkingselementene i
stopp-automatikken. Vedkommende indikator-
lampe (fig. 20, pos. 2-4) vil lyse. 
Etter at motoren har stoppet, vil signalet vises
ca. 12 sekunder. 
Elektromagneten slår seg selv av automatisk.
Displayet lyser igjen etter at startnøkkelen er i
pos. 0 og deretter i pos. I igjen.
Finn og rett årsaken til feilen før nytt startfor-
søk gjøres. (se kap. 6.2).
Displaylyset slukker når motoren startes på nytt.

Modell uten feilminne:
Denne modellen har ingen spesielle utvendige
kjennetegn. Hvis motoren stopper umiddelbart
etter start, gir dette et signal om at den automa-
tiske stoppfunksjonen har virket. Før ytterligere
startforsøk gjøres, må feilen finnes og utbedres.
(kap. 6.2).

Selv med automatisk overvåkning av oljetryk-
ket, må oljenivået peiles hver 8 -15 driftstime 
(Kapittel 5.2.1.).

4.3. Stopp av motoren

Turtallsregulator, standard type

23

– Trekk turtallsregulatorhendelen „1“ tilbake til
STOPP-posisjon. Motoren stopper.

NB!
Motorer som er innstilt på et fast lavere tom-
gangsturtall kan ikke stoppes ved å bruke regu-
latorhendelen. Se avsnittet „Andre metoder
for stopping av motoren“.

Turtallsregulator med trekkstang (ekstrautstyr)

24

– Sett turtallsregulatorhendelen i „STOPP“-stil-
ling og trykk til motoren stopper.

15



Andre metoder for stopping av motoren

1. Diesel- „shut-off“- ventil, stopp-solenoid 
(ekstrautstyr

25

26

– Sett startnøkkelen i O-posisjon.
Motoren stopper, bilde 25 evt. bilde 26.

�

�

�

�

�

2. Stoppknapp (ekstrautstyr)

27

– Trykk inn stopp-pinnen til motoren stopper. 
Se også fig. 23, pos. 2.

– Når motoren har stoppet, må stoppknappen
„2“ løses. Vær sikker på at stoppknappen kom-
mer tilbake i utgangsposisjonen.

Avhengig av modell skal lade- „2“ og oljetrykks-
lampen „3“ tennes etter at motoren har stanset,
bilde 25 evt. bilde 26.

– Tenningsnøkkelen vris til posisjon 0 og trekkes
ut. Da skal varsellampene slukke, bilde 25 evt.
bilde 26.

NB:
Hvis startnøkkelen ikke settes i pos. 0, kan 
batteriet bli fullstendig utladet.

Ved pauser i driften og ved arbeids-
slutt skal tenningsnøkkelen trekkes ut
og oppbevares utilgjengelig for uved-
kommende.

05221301
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5. Vedlikehold

Vedlikeholdsarbeider skal bare utføres med avslått motor.
Følg offentlige regler når det gjelder fjerning av spillolje, brukte filtre og rengjøringsmidler.

Oppbevar tenningsnøkkel og startsveiv slik at ingen uvedkommende kan få tak i dem.
Har motoren el.start skal minuspolen kobles fra. Når vedlikeholdsarbeidene er ferdige må det
kontrolleres at alt verktøy er fjernet, og at alle beskyttelsesinnretninger er montert igjen.
Før motoren startes igjen må det passes på at ingen personer befinner seg i fareområdet for
motor eller maskin.

5.1. Vedlikeholdsoversikt

17

Intervaller Vedlikeholdsarbeider Kap.

Hver 8 – 15 driftstime
eller før hver oppstart.

Kontroller smøroljenivå.
Sjekk nedre del av oljebad-luftfiltret for å kontrollere
riktig oljestand og at oljen er fri for forurensninger.
Skift olje hvis den ikke er ren.
Hvis motoren har tørrluftfilter, må støvsamleren
tømmes.
Kontroller området ved luftinnsuget.
Sjekk luftfilterets vedlikeholdsindikator.
Sjekk vannutskilleren i tanken.

5.2.1.

4.1.2.
5.3.1.

5.3.1
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Hver 250. driftstime

Vedlikehold av oljebad-luftfilter.
Skift motorolje.
Kontroller og still inn ventilklaringer.
(Gjelder ikke utførelsen med automatisk
ventiljustering, se neste side)
Rengjør kjøleluftområdet.
Kontroller skrueforbindelser.
Rengjør eksosutløpet.

5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.

Hver 500. driftstime Skift dieselfilter.
Vedlikehold tørrluftfilter.

5.4.1.
5.4.2.

Hver 1000. driftstime Rens oljefilteret. 5.5.1.

8-15

250

500

1000



Avhengig av om motoren er levert med eller uten
automatisk ventiljustering, medleveres en av de
viste vedlikeholdsplaner. Dette merket skal være
påsatt motoren eller maskinen på en lett synlig
plass. Vedlikeholdskartet viser de forskjellige
vedlikeholdsintervaller

Er motoren ny eller nyoverhalt skal følgende
gjøres etter de første 25 driftstimene:

– Skift motorolje, kap. 5.3.2.

– Ventilklaringene kontrolleres og stilles eventu-
elt inn, kap. 5.3.3.

– Skrueforbindelser kontrolleres og trekkkes til,
kapittel 5.3.5.
Topplokksboltene skal ikke trekkes til.

Dersom motoren er lite i bruk skal motorolje og
motoroljefilter skiftes senest etter 12 måneder,
uansett antall brukstimer.

18

AUTOM.

8 -15 250

052 502 00

OILOIL

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

104

86

68

50

32

14

-4

-22

-40

OIL: SAE...°C°F

5W
/3

0

5W
/4

0

10
W

/4
0

10
W

/3
0

15
W

/4
0

30

40

122

10
WW

1B..

500 1000

Utførelse uten automatisk ventiljustering

Utførelse med automatisk ventiljustering



5.2. 8 – 15 timers daglig vedlikehold

5.2.1. Kontroller motoroljestanden

Ved peiling av motoroljen må motoren alltid stå
vannrett og være slått av.

– Fjern eventuell skitt fra peileområdet.

– Ta ut peilepinne og rengjør den.

28

– For peiling, skru peilepinnen helt inn, for så å
ta den ut igjen.

– Sjekk nivået på peilepinnen, og etterfyll olje
opp til „max“ merket hvis nødvendig, 
kapittel 4.1.1.

5.2.2. Kontroller innsuget for kjøle- og 
forbrenningsluft

Røykutvikling fra motoren er en indikasjon på at
urent miljø nødvendiggjør kortere vedlikeholds-
intervaller, kapittel 5.3.1., 5.3.4. og 5.4.2.

max.

29

– Sjekk luftinntak „1“ for blokkering i forbindelse
med løv, jord og støv o.s.v. og rengjør om
nødvendig.

30

– Er motoren levert med syklon, må dessuten
kontrolleres at innsugningsåpningen „1“ og 
utblåsningsåpningen „2“ er fri for hindringer.
Rengjør om nødvendig.

19



31

– For motorutførelsen med oljebad-luftfilter må
luftinntaket „2“ kontrolleres.

5.2.3. Kontroll av vedlikeholdsindikator 
for luftfilter (Tilleggsutstyr)

Mekanisk vedlikeholdsindikator

32

– Sett motoren over kort tid på fullt turtall. Hvis
gummibelgen krymper og dekker det grønne
området „1“, må luftrensesystemet kontrolle-
res og bringes i orden, kap. 5.4.2. 
Ved sterk luftforurensning må gummibelgen
kontrolleres flere ganger pr. dag.

1

2440 / 13

5.2.4. Kontroller vannutskilleren

Intervallet for kontroll av vannutskilleren 
avhenger både av vanngehalten i dieselen og av
nøyaktigheten ved tanking. En ukentlig kontroll
er å anbefale.

33

– Løsne sekskantskruen „1“ ca. 3 – 4 omdrei-
ninger.

– Dråpene som kommer ut samles i et gjennom-
siktig kar. Da vann er tyngre enn diesel kom-
mer dette ut før dieselen. Det vil danne seg en
klar skillelinje.

– Når det bare kommer diesel ut kan sekskant-
skruen „1“ lukkes igjen.

20



Hvis det er montert ekstra vannutskiller, kontrol-
leres det daglig, samtidig med at motoroljen pei-
les, om det er vann i utskilleren.
Ansamlet vann ses tydelig ved at det er en klar
skillelinje mellom dieselen ovenpå og vannet
under.

34

– Åpne tappeskruen „1“ slik at vannet kan 
tappes av i egnet beholder.

– Hvis det er dårlig tilgjengelighet kan det settes
en slange på tappeskruen.

1

5.3. 250 timers vedlikehold

5.3.1. Vedlikehold av oljebad-luftfilter

35

Olje tappet fra motoren må lagres og
kastes på en miljøvennlig akseptabel
måte.

– Demonter oljesumpen „1“ og rens den.

– Fjern gammel olje og slam fra oljekoppen og
vask denne.

– Rens filterinnsatsen „2“ i dieselolje, la diesel-
oljen renne av, slyng restene helt av før 
montering.

– Ved sterk forurensning må filterhuset „3“ 
rengjøres.

Forsøk aldri å reparere oljebad-luftfiltret ved å
sveise, varme e.l. da dette kan forårsake skader
på både filter og motor.

– Monter delene igjen og fyll olje slik at motoren
igjen er klar til bruk, kap. 4.1.2.

2444 / 3
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Vedlikehold av tørrluftfilter

36

– Demonter støvsamleren „1“, tøm den – slyng
ut alle støvrester (støvsamleren må ikke 
bli fuktig).

– Rens luftinntaket „2“ (også dette må holdes fri
for fuktighet)

Viktig
Ikke bruk olje i forbindelse med støvsamleren.

– Monter støvsamleren igjen og trekk til vinge-
mutteren.

5.3.2. Bytte av smørolje

Motoren må stå vannrett og være slått av. 
Skift bare olje når motoren er varm

Fare for skolding fra varm olje !
Olje tappet fra motoren må lagres og
kastes på en miljøvennlig akseptabel
måte.

2440 / 13

37

38

– Tappeskrue „1“ skrus ut og oljen tappes 
fullstendig, fig. 37 uten oljesump, fig. 38 med
oljesump.

– Vask oljetappeskruen „1“ skru den inn og trekk
til. Bruk ny tetningsring „2“.
Tiltrekkingsmoment: 50 Nm.

– Fyll på smørolje, kapittel 4.1.1.

2445 / 3
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5.3.3. Kontroll og innstilling av 
ventilklaring

Bemerk:
Hvis motoren er utstyrt med automatisk ventil-
justering, er etterfølgende punkter uaktuelle.
Se hvilken vedlikeholdsplan som gjelder, 
kap. 5.1.

Innstilling kun ved kald motor (10 - 30 °C).

39

– Demonter luftfilterdekslet.

40

– Demonter støybeskyttelsesdekslet.

2443 / 12

41

– På versjonen med oljebad-luftfilter må skruen
„2“ fjernes og støykapselen tas av.

– Rengjør rundt og på sylindertoppdekslet.

42

– Demonter skruene „1“ og ta av topplokket med
pakning „2“.

1

2

2442 / 18
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43

– Ta av gummitoppen fra inspeksjonshullet.

– Tørn motoren i rotasjonsretningen inntil venti-
lene er i overlappsfasen (eksosventilen nesten
lukket, innsugsventilen holder på å åpne).

– Drei veivakselen 360° i normal dreieretning og
rett opp nøyaktig till OT-merket.

44

– Sjekk ventilklaringen med bladsøker „1“. 

1

23

2

3

– Hvis ventilklaringen trenger justering, slakk av
låseskruen „2“ og vri strammeskruen „3“ inntil
man kan føle en liten motstand når man trek-
kerbladsøkeren „1“ imellom etter å ha satt fast
låseskruen „2“ igjen.

– Sett på plass sylindertoppdekslet og trekk
jevnt til etter alltid å ha brukt en ny pakning.

– Monter tidligere demonterte deler.
Ikke glem: sett alltid tilbake gummipluggen i
inspeksjonshullet.

– Prøvekjør og sjekk for oljelekkasje.

5.3.4. Rengjøring av kjøleluftområdet

Motoren må være avslått og nedkjølt
før rengjøring.

– Hvis motoren er kraftig tilskitnet, rengjøres
kjølefinnene på sylinderen og sylindertoppen i
tillegg til viftebladene på svinghjulet. Hvis nød-
vendig, kontakt din lokale Hatz forhandler.

5.3.5. Kontroller skrueforbindelser

– Alle skrueforbindelser som er tilgjengelige
under servicearbeidene kontrolleres og trekkes
eventuelt til.
Topplokksboltene skal ikke trekkes til !

24



45

Justeringsskruer på turtallsregulatoren
og på brennstoffsystemet er merket

med sikkerhetslakk. Ikke stram eller juster
disse skruene.

5.3.6. Rengjøring av eksosutløpet

Eksossystemets komponenter blir na-
turlig nok varme, og må ikke berøres

mens motoren går eller før motoren har kjølt
seg tilstrekkelig ned etter å ha stanset.

46

– Skru ut festeskruen og ta av eksosutløpet.

2442 / 6

– Rengjør utløpet ved hjelp av en børste eller 
lignende.

– Sjekk om utløpet har synlige sprekker eller
skader, og om nødvendig skift det ut med et
nytt utløp.

47

– Skru ut sekskantmutteren „1“ ca. 1 omdrei-
ning.

48

– Sett på plass exhaustskruen med bøyle „1“,
trekk ut igjen slik at bøylen får tak.

– Trekk til sekskantmutteren.

2441 / 12
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5.4. 500 timers vedlikehold

5.4.1. Skift dieselfilter

Vedlikeholdsintervallet for skifte av dieselfilter er
avhengig av kvaliteten på dieseloljen som blir
brukt. Hvis nødvendig, må intervallet senkes til
250 timer.

Under arbeid med dieselsystemet må
man ikke bruke åpen ild; ikke røyk !

OBS!
Vær renslig, slik at det ikke kommer smuss inn
i dieselsystemet. Smusspartikler kan skade
innsprøytningssystemet.

Modell med dobbelt filtersystem

49

Systemet består av et vedlikeholdsfritt eksternt
filter „1“ (fig. 49) og en utskiftbar filterpatron
som er montert i tanken (fig. 50). 
Fordelen ved dette systemet er at det hindrer
smuss i å trenge inn i brennstoffsystemet når
det skiftes filter. Derved unngås skader på
brennstoffsystemet. 

Viktig !
Dette eksterne filtret må ikke skiftes. 
Bare filterpatronen i tanken skal skiftes !

Utførelse med dieselfilter i tanken

50

– Åpne dekslet og trekk brennstoffiltret ut av
tanken ved hjelp av snoren.

51

– Skru av slangeklemmen „1“ og bytt filteret
med et nytt.

– Sett filteret tilbake i tanken og sett på tank-
lokket. 
Lufting av dieselsystemet skjer automatisk.

2441 / 8
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Utførelse med eksternt dieselfilter
(uten brennstoffilter i tanken)
– Tøm dieseltanken. Åpne skruen „1“, bilde 33,

evt. bilde 34 og la dieseloljen renne opp i et
rent fat. Dieseloljen kan dermed brukes senere.

52

– Demonter filtret fra holderen.

– Sett en passende beholder under filtret for å
fange opp rester av dieseloljen.

53

– Trekk tilførselsledningen „1“ fra filtret „2“ på
begge sider og sett inn nytt filter.

– Bruk alltid ny filterinnsats. Se på pilen - vær
oppmerksom på i hvilken retning brennstoffet
går.

– Fest filtret til holderen.

– Fyll dieselolje på tanken, kap. 4.1.3.
Brennstoffsystemet lufter seg selv.

– Kontroller etter kort prøvekjøring at filtret og
brennstoffledninger ikke lekker.

5.4.2. Vedlikehold av tørrluftfilteret

Filterinnsatsen skal kun rengjøres når indikator-
lampen lyser ved fullt turtall, kap. 5.2.3. 
Imidlertid skal filteret alltid byttes senest etter
500 timers gange.

54

– Ta av luftfilter dekslet.

2443 / 12
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55

– Skru løs og fjern riflet mutter „1“ og ta av 
luftfilterelementet „2“.

– Rengjør filterhuset og frontdekslet. Skitt og
fremmedpartikler må ikke komme inn i 
motorens innsug.

56

– Hvis motoren er utstyrt med mekanisk vedlike-
holdsindikator for luftfiltret, må tilstand og
renhet i ventilplaten „1“, kontrolleres.

– Filterinnsatsen skal enten byttes ut eller - av-
hengig av graden av forurensning - vaskes
eller sjekkes som følger:

1

2442 / 3

Rengjøring av filterinnsats

Tørr forurensing

57

– Bruk trykkluft fra innsiden mot utsiden til filte-
ret er støvrent.

Viktig!
Trykket må ikke overskride 5 bar.

Personale som arbeider med trykkluft
må bruke beskyttelsesbriller.

Fuktig eller oljete filterinnsats
Skift filterinnsats

Sjekking av filterinnsatsen

– Sjekk filterinnsatsens tetningsflate „1“ for 
skader, fig. 57.

– Sjekk filteret for skader i innsatspapiret ved å
holde det mot lyset eller lyse gjennom det med
en lyskilde.

Viktig !
Den minste skade på filteret utelukker at det
kan brukes videre.

– Monter filteret tilbake i omvendt rekkefølge av
forannevnte.

2444 / 10
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5.5. Vedlikehold hver 1000. 
driftstime

5.5.1. Rensing av oljefilter

Oljefiltret bør renses samtidig med at oljen 
skiftes.

Motoren må stå vannrett og være avslått.

Vær oppmerksom på skader p.g.a.
varm olje. Tapp av oljen og behandle
den i samsvar med gjeldende forskrif-
ter for spillolje.

58

– Løs skruen „1“ ca. 5 omdreininger.

59

– Fjern oljefiltret fra filterhuset.

60

– Bruk luft for å fjerne smuss (fra innsiden og
utover).

Personale som arbeider med trykkluft
må bruke beskyttelsesbriller.

2445 / 10
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61

– Kontroller skiven „1“, skift hvis den er ødelagt.

– Kontroller skiven „2“, om den er ødelagt eller
festet korrekt. Skift oljefilter om nødvendig.

– Smør skiven før montering.

62

– Sett inn filtret og press inn så langt som
mulig.

– Kontroller at trykkfjærene sitter tett til oljefiltret
med begge ender „1“ før skruen trekkes til.

– Sjekk nivået på peilepinnen, og etterfyll olje
opp til „max“-merket hvis nødvendig, 
kapittel 4.1.1.

.
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6. Feil – årsaker – feilretting

Feil Mulig årsak Feilretting Kap.

31

6.1. 
Motoren starter
ikke, eller starter
ikke med en gang.
Kan imidlertid
dreies rundt med
starteren.

Ved lave 
temperaturer.

Gasshendelen står i stopp - eller
tomgangstilling.
Motorstopp knappen i STOPP
posisjon.

Ikke diesel i innsprøytnings-
pumpen.

Dårlig:
- feil ventilklaring.

- Sylinder og/eller stempelringer
slitte

Innsprøytningsdyse virker ikke.

Under vanlig starttemperatur.

Maskinen er ikke koblet fra.

Forvarmeanlegg defekt
(tilleggsutstyr).

Feil diesel i forhold til 
temperatur.

Sett hendelen i START posisjon.

Dra forsiktig i stoppknappen.

Fyll diesel.
Kontroller hele dieselanlegget
systematisk.
Hvis intet resultat, kontroller:
- dieseltilførselen
- dieselfilteret.

Sjekk ventilklaringjuster om nød-
vendig.

Se Verkstedhandbok.

Se Verkstedhandbok.

Bruk forvarmeanlegg 
(tilleggsutstyr)

Sjalt ut belastningen hvis mulig.

Se Verkstedhandbok.

Løsne returslangen og kontroller
om det kommer ren og lettfly-
tende diesel når matepumpen
betjenes.
Hvis dieselen er klumpete må
motoren varmes opp, eller hele
dieselsystemet må tømmes.
Fyll på diesel som passer for
temperaturen.

4.2.1.

4.3.

4.1.3.

5.4.1.

5.3.3.

4.2.3.

4.1.3.
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Feil Mulig årsak Feilretting Kap.

Ved lave
temperaturer.

Hvis motoren er
utstyrt med stopp-
magnet, evt. elek-
trisk stoppauto-
matikk (tilleggs-
utstyr).

6.2.
Motoren tenner
men går ikke.

Automatisk elek-
trisk „shut-off“
(ekstrautstyr).

6.3.
Startmotoren går
ikke (motoren går
ikke rundt).

Startturtallet lavere enn 
400 o/min-1.
- For høy oljeviskositet.

Dårlig batterilading.

Feil ved solenoiden og/eller feil i
det elektriske system.

For lite pådrag på gasshendelen.

Maskinen er ikke koblet fra.

Tett dieselfilter.

Den automatiske overvåkningen
har fått et stoppsignal fra en
feilkilde (se også kapittel 6.4).

Feil i det elektriske systemet: 
- batteri og/eller ledningsforbin-

delser feilkoblet.
- løse og/eller oksyderte kabel-

forbindelser.
- defekt eller dårlig ladet batteri.
- defekt start- motor.
- defekte releer, kontrollutstyr

etc.

Skift olje, og fyll med riktig 
viskositetsklasse

Kontroller batteriet. Om nødven-
dig, kontakt et serviceverksted.

Se Verkstedhandbok.

Ok pådraget mot START 
posisjon.
Sjalt ut belastningen hvis mulig.

Skift dieselfilter.

Finn feilkilden og rett feilen, eller
kontakt din Hatz forhandler.

Kontroller det elektriske anlegget
og komponentene i dette eller se
verkstedhandboken.

5.3.2.
4.1.1.

7.

4.2.1.

5.4.1.

7.



Feil Mulig årsak Feilretting Kap.

33

Ingen dieseltilførsel:
- Tom for diesel.
- Tett dieselfilter.
- Dårlig tankventilering.
- Luft i brennstoffsystemet

Mekanisk feil.

Den automatiske overvåkningen
har fått et stoppsignal fra en
feilkilde.

Overvåkingselement for:
- Lavt oljetrykk.
- Høy temperatur.
- Defekt vekselstrømsdynamo.

Dårlig dieseltilførsel:
- Tom for diesel.
- Tett dieselfilter.
- Dårlig tankventilering.
- Luft i brennstoffsystemet

- Gasshendelen er ikke låst
i posisjon.

Tett luftfilter.

Feil ventilklaring.
Innsprøytnings dyse defekt.

For høyt oljenivå.

Ufullstendig kjøling:
- tildekket kjøleluft inntak.

- Lekkasje fra luftføringsblekk.

Drift over lengre tid uten 
belastning.

Fyll diesel.
Bytt dieselfilter.
Utbedre ventileringen.
Kontroller at luft ikke har trengt
inn i brennstoffsystemet. 
Kontroller lufteventilen.
Kontakt din Hatz forhandler.

Finn feilkilden og rett feilen, eller
kontakt din Hatz forhandler.

Sjekk oljenivået.
Sjekk kjøleluft innsuget.
Se verkstedhandbok.

Fyll diesel.
Skift dieselfilter.
Utbedre ventileringen.
Kontroller at luft ikke har trengt
inn i brennstoffsystemet. 
Kontroller lufteventilen.
Lås hendelen i ønsket posisjon.

Vask eller skift filter.

Juster ventilklaringen.
Se verkstedhandbok.

Tapp oljen ned til øvre merke på
peilepinnen.

Rengjør inntaket.

Sjekk føringsblekk og akseltet-
ninger etter feil eller luftlekkasjer.

Kjør maskinen ved ca. 70 %
belastning til exhausten er tørr.

4.1.3.
5.4.1.

5.2.1.
5.3.4.

4.1.3.
5.4.1.

5.3.1.
5.4.2.
5.3.3.

5.3.2.

5.3.4.

6.4.
Motoren stopper
under drift.

Automatisk elek-
trisk „shut-off“
(ekstrautstyr).

6.5.
Ytelse og turtall
synker.

6.6.
Ytelse og turtall
synker og eksosen
ryker svart.

6.7.
Motoren blir svært
varm. Indikator for
høy sylinder tem-
peratur lyser 
(tilleggsutstyr).

6.8.
Fuktighet fra 
exhausten.



7. Arbeid med det elektriske 
anlegg

Batterier utvikler eksplosive gasser.
Hold dem derfor vekk fra åpen flamme

og gnister som kan forårsake antennelse.
Unngå røyking. Beskytt øyne, hud og klær mot
aggresiv batterisyre. Bruk rent vann øyeblikke-
lig i tilfeller av søl med syre. Tilkall i nødstil-
feller lege.
Plasser ikke verktøy på toppen av batteriet.

Batteriets minuspol må alltid frakobles før det
gjøres arbeid i forbindelse med det elektriske
anlegget.

– Pluss (+) og minus (–) polene på batteriet må
ikke forveksles.

– Ved montering av batteriet må først plus-
skabelen kobles til for deretter å koble minus-
kabelen.
Minuspol til jord = motorhus!

– Ved frakobling skal først minuskabelen kobles
fra, deretter plusskabelen.

– Kortslutning og jordforbindelse med ledninger
under spenning må under alle omstendighe-
ter unngås.

– Skift straks ut defekte indikatorlys.

– Hvis det oppstår feil, sjekk først alle koblings-
punkter før videre feilsøking foretas.

– Slå ikke av tenningen under drift.

– Når motoren er i gang, må batteriet ikke ko-
bles fra. Strømspisser kan ødelegge elektro-
niske deler.

– Hvis motoren i nødstilfelle startes manuelt,
må batteriet (som kan være utladet) ikke ko-
bles fra motoren.

– Før nødstart uten batteri, gjør som følger før
start:
- I utførelse med instrumentboksen montert

på motoren (bilde 25) - frakoble spennings-
regulatoren. Startnøkkelen dreies til pos. 0
og trekkes ut. 

- I utførelse med instrumentboksen separat
montert (bilde 26) - frakoble instrument-
boksen.

– Det elektriske utstyret må ikke spyles eller 
behandles med høytrykkspyler når motoren
rengjøres.

– Når det utføres sveisearbeider på motoren eller
maskinen, så ta først av batteripolene og fest
jordforbindelsen fra sveiseapparatet så nær
sveisestedet som mulig. Forbindelsen mellom
dynamo og regulator må brytes.

Det leveres med koblingsskjemaer for det elek-
triske anlegget sammen med motoren, hvis
denne er utstyrt med elektrisk system.
Nye koblingsskjemaer fåes på forespørsel.

HATZ overtar intet ansvar for elektriske systemer
som ikke er utført i.h.t. Hatz’ koblinsskjemaer.

8. Konservering

En ny motor kan vanligvis lagres i opp til 1 år
under tørre lagringsforhold. Ved stor luftfuktig-
het eller der det er sjøluft holder beskyttelsen i
opp til 6 måneder. Ved lengre lagringstid må
nærmeste HATZ-forhandler kontaktes.

.
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Utvidet produsent-/innbyggingserklæring 
EU-maskindirektiv 98/37/EU eller 2006/42/EU*) 

 
Produsenten:  Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG 

           Ernst-Hatz-Straße 16 
           D-94099 Ruhstorf a. d. Rott 

 
erklærer med dette at den ufullstendige maskinen: Produktbetegnelse: Hatz-Dieselmotor 
Typebetegnelse og fra fortløpende serienummer:   
1B20=10031; 1B20 NON EPA=30031; 1B20V=11121; 1B20V NON EPA=30121; 1B20R=14410; 
1B27=12510; 1B27 NON EPA=30810;  
1B30=10125; 1B30 NON EPA=30225; 1B30V=11216; 1B30V NON EPA=30316;  
1B40=11014; 1B40 NON EPA=30414; 1B40V=11714; 1B40V NON EPA=30514;  
1B50=12411; 1B50 NON EPA=30611; 1B50V=12611; 1B50V NON EPA=30711 
 
tilfredsstiller de grunnleggende sikkerhets- og helsevernkravene i henhold til vedlegg I i det ovenfor 
nevnte direktivet.  
 
- Velegg I, Generelle prinsipper nr. 1 
    - Nr. 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.1., 1.2.4.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 
            1.3.7., 1.3.9., 1.4.1., 1.5.1., 1.5.3., 1.5.8., 1.5.9., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.4., 1.7. 
 
Alle relevante grunnleggende sikkerhets- og helsevernkrav fram til de grensesnittene som er 
beskrevet i 
          bruksanvisningen 
          de vedlagte databladene 
          den vedlagte tekniske dokumentasjonen 
er overholdt. 
 
Den spesielle tekniske dokumentasjonen i henhold til vedlegg VII B for direktiv 2006/42/EU, er 
utarbeidet **). 
 
Samsvar med bestemmelsene i de følgende andre EU-direktiver: 
- 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), fra 15.12.2004 
 
De følgende standardene (eller deler av disse) er anvendt: 
- EN 1679-1: 051998                    - EN ISO 12100-1: 042004            - EN ISO 13857: 062008 
- EN ISO 14121-1: 122007           - EN ISO 12100-2: 042004  
 
Jeg vil sende den spesielle tekniske dokumentasjonen som er nevnt ovenfor elektronisk til de 
ansvarlige myndighetene, hvis det er nødvendig**). 
 
Bruksanvisningen er vedlagt den ufullstendige maskinen, og monteringsanvisningen er stilt elektronisk 
til rådighet for kunden ved ordrebekreftelsen. 
 
Det er ikke tillatt å sette maskinen i drift før det eventuelt er fastlagt, at den maskinen som den ovenfor 
nevnte ufullstendige maskinen skal bygges inn i, tilfredsstiller bestemmelsene i maskindirektivet. 
 
Wolfgang Krautloher / se produsent 
Navn/adresse til fullmektig for EU-dokumentasjon**) 
 
29.10.2009           Krautloher / Fullmektig for direktiver 
 
Dato                        Undertegnede/informasjon om undertegnede        Underskrift 
 
*) Maskinen tilfredsstiller de avgjørende kravene i begge direktiver 
98/37/EU gjelder til 28.12.2009; 2006/42/EU gjelder fra 29.12.2009 
**) Gjelder kun for direktiv 2006/42/EU 


