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Een nieuwe HATZ dieselmotor gaat voor U werken

Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door de producent van de 
machine is ingebouwd en getest, bestemd. ieder ander gebruik kan schade aan o.a. de machine of
motor veroorzaken. Voor de hieruit onstaane gevaren en risico's kan HATZ geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Deze aansprakelijkheid ligt bij de gebruiker of bediener.
Bij een verantwoord gebruik van de motor hoort ook het uitvoeren van het periodiek onderhoud en 
reparaties op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Het nalaten of niet volledig uitvoeren 
hiervan leidt tot motorschade.

Lees, vóór de eerste start, deze handleiding door. Daarmee voorkomt U onnodige ongevallen. Boven-
dien zal het doorlezen van de handleiding U helpen de motor op de juiste manier te bedienen, te
onderhouden en daardoor langdurig inzetbaar te houden.

Geef deze handleiding aan iedere gebruiker of bediener ter inzage en aan de volgende eigenaar van de
motor als deze, of de machine verkocht wordt.

Om U met raad en daad ter zijde te staan, heeft HATZ een wereldwijde HATZ service organisatie opge-
bouwd. De dichtstbijzijnde HATZ vestiging vindt U in het bijgaande service-adressen boekje.

Gebruik alleen originele HATZ onderdelen. Alleen deze onderdelen voldoen aan de fabrieksspecificaties
en kwaliteit. De bestelnummers kunt U vinden in het bijgaande onderdelenboekje. Let daarbij op de
onderdelen- en pakkingsets van tabel M00. 

Veranderingen voorbehouden.

MOTORENFABRIEK HATZ GMBH & CO KG
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Inhoud

Dit symbool staat voor belangrijke aanwijzingen betreffende de veiligheid.
Let hier goed op om mens en materieel niet aan gevaren bloot te stellen. 
Altijd geldt de wetgeving voor het land waarin de motor gebruikt wordt.



1. Belangrijke tips voor het veilig bedienen van de motor

HATZ dieselmotoren zijn economisch, robuust, hebben een lange levensduur en zijn universeel inzet-
baar. De fabrikant van het produkt waarvan de motor een deel geworden is, zal eventuele voorschrif-
ten ter beveiliging van zijn produkt naleven. De motor is een deel van zijn produkt.
Desondanks ter aanvulling enige aanwijzingen tot een nog betere beveiliging.
Al naar gelang de toepassingen en de inbouw van de motor kan het voor de fabrikant en de bediener
nodig zijn om beveiligingen aan te bouwen om ongelukken bij ondeskundig gebruik te voorkomen.
B.V.:

– Onderdelen van het uitlaatsysteem almede de buitenkant van de motor worden tijdens het gebruik
vanzelfsprekend heet, en mogen tijdens het gebruik en het afkoelen na het gebruik niet aangeraakt
worden.

– Verkeerde bedrading resp. verkeerde bediening van de elektrische inrichting kan „vonken“ veroorza-
ken en moet worden vermeden.

– Draaiende delen moeten na inbouw van de motor in installaties tegen aanraking beschermd worden.
Voor aandrijving van ventilatoren en dynamo's kunnen door HATZ beveiligingen geleverd worden.

– Het is noodzakelijk voor het starten van de motor de juiste startprocedure uit de handleiding te 
bestuderen, en de instructies goed op te volgen.

– Vóór de start kontroleren, of alle beveiligingen aangebracht zijn.

– De motor mag alleen door personen bediend, onderhouden en gerepareerd worden, die daartoe 
geschoold zijn.

– Mechanische startinrichtingen dienen niet door kinderen of minder krachtige personen bediend te
worden.

– Startsleutels tegen onbevoegd gebruik beschermen.

– Laat de motor nooit in een afgesloten, of slecht geventileerde ruimte lopen. 
Uitlaatgas niet inademen! Kans op vergiftiging!

– Brandstoffen en Smeermiddelen kunnen giftige bestanddelen bevatten. 
Zie hiervoor de voorschriften van de producent hiervan.
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Belangrijke tips voor het veilig bedienen van de motor

– Schoonmaak- onderhoud- en reparatiewerkzaamheden alleen bij afgezette motor uitvoeren.

– Tanken alleen bij afgezette motor.
Bij open vuur of vonken of tijdens het roken nooit tanken, of brandstof overgieten of morsen.

– Benzine, kerosine, en andere lichtontvlambare stoffen uit de buurt van de motor houden omdat de
uitlaat tijdens het lopen van de motor erg warm wordt.

– Bij werkzaamheden aan een draaiende motor alléén goed passende kleding dragen.
Draag geen halskettingen, armbanden of anderszins wat tegen bewegende (motor)onderdelen aan
kunnen komen, of zich hier omheen wikkelen.

– Let op de op de motor aangebrachte instructie- en waarschuwingsstickers en zorg dat deze in lees-
bare toestand zijn. Indien de stickers ontbreken of niet meer leesbaar zijn, bestel dan nieuwe  bij uw
Hatz dealer.

– Voor iedere ondeskundige wijziging aan de motor en daaruit voortvloeiende schade kunnen wij niet
verantwoordelijk gesteld worden.

Alleen regelmatig onderhoud, overeenkomstig de aanwijzigingen in de handleidning, garanderen een
betrouwbare inzet van de motor.

In twijfelgevallen, vóór het in bedrijf nemen, kontakt opnemen met de dichtsbijzijnde „HATZ“-
vestiging.

4



2. Beschrijving

afb. 1

5

1 Olievulopeningt
2 Peilstok
3 Typeplaatje
4 Toevoer verbrandingslucht
5 Luchtfilter
6 Tankaftap
7 Cilinderkopdeksel
8 Tankdop
9 Koelluchttoevoer

10 Luchtfiltervervuilingsindicator
11 Toerenverstelhefboom
12 Smeeroliefilter
13 Brandstoffilter
14 Koelluchtafvoer
15 Geluiddemper
16 Startmotor
17 Centrale stekker
18 Olieaftapstop



3. Algemene beschrijving

3.1. Technische gegevens

Type 1D90 .

Uitvoering V / W

Soort Luchtgekoelde viertakt dieselmotor

Inspuitssysteem directe inspuiting

Aantal cilinders 1

Boring/slag mm 104 / 85

Slagvolume cm³ 722

Inhoud motorblok zonder filter ca. ltr. 1,5 1)

met filter ca. ltr. 1,6 1)

Verschil tussen max - min ca. ltr. 0,7 1)

Smeerolieverbruik ca. 1 % van het 
(na de inlopperiode) brandstofverbruik bij vollast

Smeeroliedruk
Olietemperatuur 100 ± 20 °C bij 850 min-1 min. 0,6 bar

Draairichting op het
vliegwiel gezien tegen de klok in

Klepspeling 10 - 30 °C
Inlaat mm 0,30
Uitlaat mm 0,30

Max. toelaatbare helling 
in alle richtingen 25° 2)

Massa (incl. tank, luchtfilter, uitlaat
en electrostartinrichting)
Uitvoering V ca. kg 96
Uitvoering W ca. kg 98

Uitvoering V: 50% primaire massakrachtencompensatie, linksdraaiend
W: 100% primaire massakrachtencompensatie, linksdraaiend

1) Deze waarden zijn een indicatie. Maatgevend is de max. markering op de oliepeilstok. (Afb. 6).

2) Overschrijding van deze waardes leidt tot schade aan de motor.
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3.2. Transport

2

Montagepunten voor hijsogen „1“ zie
afb. 2.

De hijsogen zijn voor veilig transport van de
motor en gemonteerde aanbouwgroepen.
De montagepunten zijn afgestemd op het 
motorgewicht en niet geschikt voor het hijsen
van complete machines.

3.3. Het inbouwen

De „Leidraad voor motorkeuze en inbouw“ bevat
alle noodzakelijke aanwijzingen voor het geval
dat de door U gekozen motor nog nooit in een
dergelijke machine ingebouwd werd.
Deze leidraad is bij Uw dichtstbijzijnde HATZ 
vertegenwoordiging verkrijgbaar.

3

Bij de toerenverstelhefboom en stop-
hefboom dienen de toelaatbare krach-

ten en momenten niet overschreden te worden.
Het overschrijden leidt tot beschadiging van de
inwendige aanslagen en de regulateur.

3.4. Belasting van de motor

Het gebruik van de motor waarbij gedurende lan-
gere tijd geen belasting wordt afgenomen kan op
het lopen van de motor een negatieve invloed
hebben.
Wij bevelen daarom aan om als minimale motor-
belasting 15 % aan te houden. Na zulk laagbelast
gebruik is het beter de motor voor het stopzetten
nog gedurende een korte tijd behoorlijk zwaar te
belasten.

7



3.5. Typeplaatje

4

Het typeplaatje bevindt zich op het motorblok
(hfdst. 2) en toont de volgende gegevens van de
motor.

➀ Type
➁ Kenteken bij een in specifieke uitvoering

gebouwde motor
➂ Motornummer
➃ Maximaal ingesteld motortoerental

Zorg als U met vragen heeft of onderdelen wilt
bestellen dat U deze gegevens bij de hand heeft.
(zie ook het onderdelenboekje, blz. 1)

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

4. Bediening

4.1. Voorbereiding voor de eerste start

Alle motoren worden zonder brandstof en
smeerolie geleverd.

4.1.1. Smeerolie

Oliekwaliteit
Geschikt zijn alle merkolieën die tenminste aan
de volgende specificaties voldoen:

ACEA - B2 / E2 of hoogwaardiger
API - CD / CE / CF / CF-4 / CG-4 of 
hoogwaardiger

Indien motorolie van een mindere kwaliteit toe-
gepast wordt dient het olieverversinterval tot
150 bedrijfsuren teruggebracht te worden.

Viscositeit

5

Kies smeerolie met een voor de temperatuur bij
koudstartcondities aanbevolen viscositieit. 
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Bij het vullen van smeerolie resp. bij kontrole
oliestand dient de motor horizontaal te staan.

6

– Olievuldop „1“ en peilstok „2“ verwijderen. 

– Motorolieniveau tot aan het max -teken op de
peilstok bijvullen. 
Smeeroliehoeveelheid zie Hst. 3.1. 

– Draai de olievuldop met de hand vast.

4.1.2. Brandstof

Alleen bij stilstaande motor brandstof
bijvullen. 

Tank nooit in de buurt van vonken of open vuur,
niet roken tijdens het tanken. Alleen schone
brandstof en schone trechter/jerrycan gebrui-
ken. Morsen van brandstof dient voorkomen te
worden.

Alle dieselolie die aan één van de onderstaande
eisen voldoen, kunnen toegepast worden.

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

7

– Tank tenminste voor de helft met dieselolie
vullen.
De ontluchting van het systeem geschiedt, bij
boven de brandstofpomp gemonteerde tank,
automatisch.

8

– Als er geen brandstoftank op de motor opge-
bouwd is, of de tank ligt lager dan de motor,
pomp dan met de handbiening van de opvoer-
pomp met zo lang tot de brandstof hoorbaar
via de retourleiding weer naar de tank terug-
loopt.

9



Laagste omgevings-
temperatuur bij het

starten in °C

Percentage petroleum

zomer- winter-
brandstof brandstof

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

Bij lage temperaturen tijdig petroleum met de
dieselolie vermengen.

4.1.3. Mechanische oliedrukbewaking
(niet in standaard uitvoering)

Een aktivering van de mechanische oliedrukbe-
waking is nodig wanneer:

• voor de eerste keer de brandstoftank gevuld 
wordt of bij een lege brandstoftank

• automatisch afgeslagen motor door onvol-
doende smeerolie

– Vul de brandstoftank (zie hoofdstuk 4.1.2.).

– Controleer het smeeroliepeil. (Hoofdst. 5.2.1.)

9

– Bij aktivering hefboom „1“ circa 5 sec. indruk-
ken.

– Bij motoren met opvoerpomp gelijktijdig enige
malen met de hand doorpompen (Afb. 8).

10

Deze aanwijzingen over de bediening van de me-
chanische oliedrukbewaking zijn als pictogram-
sticker ook op de motor aangebracht.

N.B.
Ondanks deze oliedrukbeveiliging dient na 
iedere 8 tot 15 bedrijfsuren het oliepeil gekon-
troleerd te worden (Hoofdst. 5.2.1.).

10

Laagste omgevings-
temperatuur bij het

starten in °C

Percentage petroleum

zomer- winter-
brandstof brandstof

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



4.2. Starten

Laat de motor nooit in een afgesloten,
of siecht geventileerde ruimte lopen.

Vergiftigingsgevaar !
Vóór het starten kontroleren dat niemand zich
in het gevarengebied van de motor resp. ma-
chine bevindt. Kontroleren of alle beveiligin-
gen bevestigd zijn.

11

Nooit startspray's gebruiken !

4.2.1. Voorbereidingen voor de start

– Motor, indien mogelijk, van de machine waar
deze is opgebouwd loskoppelen. Schakel de
machine op onbelast.

12

– Zet de toerentalverstelhefboom „1“ in de stand
START of in de middenpositie tussen de
START- en STOP stand in. 
In het laatste geval rookt de motor minder kort
na het starten. 

– Let er op dat de stophefboom „2“, indien 
gemonteerd, in de stand START staat. 

4.2.2. Starten d.m.v. elektrische 
startinrichting

Voorbereiding voor de start, zie hoofdstuk 4.2.1.

Startprocedure

13
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– Contactsleutel in het slot steken en naar 
positie I draaien, afb. 13.

– Het laadstroomcontrole- „2“ en oliedruklampje
„3“ gaan nu branden. 

– Contactsleutel doordraaien naar stand II. 

– Zodra de motor aangeslagen is de sleutel los-
laten.
De contactsleutel moet zelf in positie I terug-
springen en gedurende de loop van de motor
in deze stand blijven staan. 
Het laadstroomcontrole- en oliedruklampje
moeten direct na het aanslaan van de motor
uitgaan.
Het controlelampje „1“ gaat branden en geeft
daarmee aan dat de motor loopt.

– Indien de motor niet goed loopt deze direct
stop zetten en de storing localiseren en verhel-
pen (Hoofdst. 6)

– Het temperatuurcontrolelampje „4“ (optioneel)
gaat branden zodra de cilinderkoptemperatuur
te hoog wordt. 
De motor moet dan direct stop gezet worden
om na te gaan wat de oorzaak hiervan is en
deze te verhelpen. Hfdst. 6.

– Voor iedere nieuwe startpoging de contactsleu-
tel in positie 0 terugdraaien.
De instartbeveiliging in het contactslot voor-
komt dat bij lopende motor het contactslot op-
nieuw in positie 2 gedraaid kan worden en de
startmotor in de draaiende motor inslaat en
daarmee beschadigd wordt.

Nooit in een nog draaiende motor 
starten. Gevaar voor tankbreuk bij
starterkrans of startmotor.

Belangrijk!
Indien de motor is voorzien van een startmotor-
beveiligingsmodule moet na een mislukte start-
poging het contactslot minstens 8 seconden in
positie 0 staan om de mogelijkheid van een
nieuwe startpoging vrij te geven.

Voorgloeiinstallatie met gloeitijdautomaat
(optie)

Bij temperaturen onder 0°C gaat het voorgloei-
controlelampje „5“ branden. (Afb. 13)

– Na het doven hiervan kan de motor direct ge-
start worden.

Motorbeveiligingsautomaat (optie)

Dit model is te herkennen aan het kort oplichten
van de controlelampjes nadat het contactslot in
stand 1 gezet (Afb. 13.) 

Belangrijk!
Als de Motor na het aanslaan direct weer af slaat
of tijdens het bedrijf zelfstandig af slaat, kan dat
een indicatie zijn dat de beveiliging reageert op
een stoorsignaal vanuit de motorbeveiliging. Dit
is dan aan het oplichten van het desbetreffende
controlelampje te herkennen. (Afb. 13 pos 2-4).
Na het stoppen van de motor blijft dit controle-
lampje nog ca. 12 seconden branden. 

Daarna schakelt de electrische installatie auto-
matisch af. 
Als het contactslot in stand 0 terug gezet wordt
en daarna direct weer in stand 1 gedraaid gaat
het betreffende controlelampje opnieuw branden.

Voor verdere startpogingen eerst onderzoeken
wat de oorzaak van de storing is aan de hand
van Hfdst. 6. „storingen“.

Het controlelampje gaat bij de volgende start uit.

Ondanks automatische stopinrichting elke 
8 tot 15 draaiuren oliepeil kontroleren,
Hoofdst. 5.2.1.
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4.3. Stoppen van de motor

Na gebruik van de motor de Startslin-
ger en de kontaktsleutel opbergen

zodat de motor niet door onbevoegden gestart
kan worden.

14

– Toerenverstelling „1“ tot aanslag „stop“ terug-
stellen.

– Bij motoren met geblokkeerde stationair toe-
rental. Na het terugstellen van toerenverstelling
„1“, stophefboom „2“ in richting „stop“ draaien
en zolang vasthouden totdat motor stilstaat.

– Na het stoppen van de motor stophefboom „2“
loslaten en erop toezien dat genoemde hef-
boom weer in bedrijfsstand terugkeert.

15

Laadkontrolelampje en oliedruklampje branden.

– Kontaktsleutel in stand 0 zetten en uitnemen
kontrolelampjes moeten uit zijn.

Aanwijzing:
Motoren met motorbeveiliging en stopmagneet
(Hfdst. 4.2.2.) kunnen ook door het terugdraaien
van de contactsleutel in positie 0 uitgezet wor-
den. 

�

�

�

�

�
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5. Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden alleen bij stilstaande motor uitvoeren.
Voor de verwijdering van smeerolie, filters en reinigingsmiddelen dienen de geldende

wettelijke voorschriften in acht genomen te worden.
Kontaktsleutel buiten bereik van onbevoegden houden.
Min-pool van de batterij demonteren.
Na beëindiging van onderhoudswerkzaamheden kontroleren of al het gereedschap verwijderd is
en alle beschermingen zijn aangebracht.
Vóór het starten dient men zich ervan te overtuigen, dat niemand zich in de gevarenzône van de
machine bevindt.

5.1. Onderhoudsoverzicht

Onderhoudsinterval Onderhoudswerkzaamheden Hoof-
stuk

14

Alle 8 – 15 uur 
resp. dagelijks 
vóór het starten

Oliepeil kontroleren.
Aanzuigomgeving Luchtfilter kontroleren.
Luchtfiltervervuilingsindicator controleren.
Omgeving aanzuigopeningen koellucht 
controleren.
Water afscheider controleren.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

Alle 250 uur

Smeeroliefilter vervangen olie verversen.
Klepspeling kontroleren, zonodig instellen.
Koellucht toe- en afvoer reinigen.
Boutverbindungen kontroleren.
Zeef in uitlaatpijp schoonmaken.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Alle 500 uur
Brandstoffilter vervangen.
Onderhoud droogluchtfilter.

5.4.1.
5.4.2.

8-15

250

500
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Het afgebeelde onderhoudsschema wordt met
elke motor meegeleverd. Deze sticker dient op
een goed zichtbare plaats op de motor, of de
machine waarop de motor gemonteerd is, opge-
plakt te worden. 
De onderhoudsintervallen uit het onderhouds-
schema in dit hoofdstuk zijn in ieder geval door-
slaggevend.

Bij nieuwe- resp. gereviseerde motoren na 25
uur in beginsel:

– olie verversen en smeeroliefilter vervangen,
hoofdstuk 5.3.1.

– klepspeling kontroleren zonodig instellen,
hoofdstuk 5.3.2.

– boutverbindingen kontroleren, hoofdstuk 5.3.4.
Cilinderkopbouten niet natrekken.

Bij geringe inzet, onafhankelijk van het aantal
draaiuren, één maal per jaar olie verversen en
smeeroliefilter vervangen.

15

IN 0.1 mm
EX 0.2 mm



5.2. Onderhoud na iedere 8 – 15 uur

5.2.1. Oliepeil kontroleren

Bij oliepeilkontrole moet de motor horizontaal
staan en niet in bedrijf zijn.

– Maak de omgeving van de oliepeilstok schoon.

17

– Oliestand op de peilstok kontroleren en zono-
dig tot aan „max“ markering bijvullen 
(Hoofdst. 4.1.1.).

5.2.2. Omgeving aanzuigopeningen 
luchtfilter kontroleren

Indien het luchtfilter sterk vervuild is betekent
dat dat het luchtfilter frequenter geserviced moet
worden.

– Aanzuigopeningen -al naar gelang uitvoering-
op grove vervuiling kontroleren, zonodig
schoonmaken (Hoofdst. 2).

m
ax

.

m
in

.

5.2.3. Luchtfilterbewaking  
(indien gemonteerd)

– Laat de motor korte tijd op het hoogste toeren-
tal draaien.

18

Wanneer tijdens het opvoeren van het toerental
de rubberbalg van de luchtfilterbewaking samen-
knijpt en het groene veld „1“ verdwijnt, moet het
luchtfiltersysteem schoongemaakt worden
(Hoofdst. 5.4.2.).
Onder stoffige omstandigheden de stand van de
rubberbalg meerdere malen per dag kontroleren.

5.2.4. Controle van de koelluchtstroom

Sterke vervuiling duidt er op dat de serviceinter-
vallen verkort moeten worden.

– Controleer de delen die in de koelluchtstroom
liggen op grote vuildelen zoals bladeren, 
stofophopingen etc. en reinig deze zonodig.
(Hoofdst. 2 en 5.3.3.)
De temperatuurcontrolelamp „4“, indien ge-
monteerd, gaat branden indien de motor over-
verhit raakt. (zie Afb. 15) 
Zet de motor in dat geval onmiddelijk stop!
(zie hoofdstuk 4.3. en 5.3.3.)

16



5.2.5. Waterafscheider kontroleren

Afhankelijk van de brandstofkwaliteit en het al
dan niet zorgvuldig vullen van de brandstoftank,
dient regelmatig gekontroleerd te worden of zich
water in de brandstoftank bevindt.

19

– Zeskantbout „1“ ca. 2-3 omwentelingen 
oplossen.

– De daarbij uittredende brandstof in een door-
zichtig reservoir (glas) opvangen.
Daar water zwaarder is dan dieselolie, zal eerst
het zich in de brandstof bevindende water uit-
lekken en daarna de dieselolie. 
Dit is aan een duidelijke scheidingslijn vast te
stellen.

– Lekt alleen nog brandstof uit de tank, dan kan
bout „1“ weer vastgedraaid worden.

Indien onder aan de tank een buitenliggende wa-
terafscheider is gemonteerd, controleer dan da-
gelijks, gelijk bij het controleren van de smeero-
liestand in het carter of er geen water in de wa-
terafscheider gekomen is. Eventueel water in de
waterafscheider is herkenbaar door een heldere
scheiding tussen brandstof en water.

20

– Aftapstop „1“ openen en water in een daarvoor
bestemd reservoir aftappen.

– Wanneer aftapstop slecht toegankelijk is, kan
de stop uitgevoerd worden met een aftapslang.
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5.3. Onderhoud na iedere 250 uur

5.3.1. Smeeroliefilter vervangen 
en olie verversen

Motor moet buiten bedrijf zijn en horizontaal
staan. Tap de mototolie af als deze warm is. 

Pas op voor verbranding, temperatuur
van de smeerolie kan 100 °C bedra-

gen. Afgewerkte olie op een milieuvriendelijke
manier verwerken, of naar een opvangdepot
brengen.

21

– Aftapplug „1“ losdraaien en smeerolie zo volle-
dig mogelijk aftappen.

– Aftapplug reinigen en met nieuwe dichtring „2“
monteren.

22

– Smeeroliefilter verwisselen (indien gemon-
teerd). 
Vang de weglekkende olie op.

N.B.
Let op de juiste montage van het filterelement
(TOP).

23

– Reinig de tankzeef voorzichtig zodat het me-
taalgaas niet verbuigt.
Afdichtbout afvegen of met perslucht schoon-
blazen.

– O-ring „1“ controleren en zonodig vervangen.
(Afb. 22)
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– Schroefdraad en O-ring van het oliefilterdeksel
met smeermiddel „K“ insmeren, zie hiervoor
het onderdelenboek.

– Smeerolie tot „max“ markering van de peilstok
vullen (Hoofdst. 4.1.1.).

– Motor starten, enige minuten laten lopen,
stoppen en oliepeil kontroleren, zonodig 
bijvullen.

– Schroefdeksel van huis smeeroliefilter op 
lekkage kontroleren.

5.3.2. Klepspeling kontroleren 
en instellen

24

– Demonteer het kleppendeksel „1“ inclusief de
pakking. Vervang de pakking ten alle tijden.

– Motor in draairichting draaien tot kompressie-
weerstand voelbaar is.

25

– Klepspeling tussen klep en tuimelaar 
kontroleren d.m.v. voelermaat „1“. 
(Hoofdstuk 3.1)

– Bij verkeerde klepspeling zeskantmoer „2“ 
oplossen.

– Stelbout „3“ met schroevendraaier zo instellen
dat voelermaat „1“, na het vastdraaien van zes-
kantmoer „2“ met nog net voelbare weerstand
uitgetrokken kan worden.

– Klepdeksel weer monteren en gelijkmatig vast-
draaien.

– Motor starten en enige minuten laten draaien.

– Controleer de motor op lekkage.

19



5.3.3. Koelluchtopeningen schoonmaken

Hiervoor moet de motor uitgeschakeld
en afgekoeld zijn.

– Verwijder de beplating voor de luchtgeleiding.

Droge vervuiling
– Alle luchtopeningen van cilinderkop, cilinder

en vliegwiel droog schoonmaken en met pers-
lucht uitblazen.

Vochtige, resp. vette vervuiling door 
olielekkage
– Batterij afklemmen, gehele bereik van de koel-

luchtopeningen met schoonmaakmiddel -koud-
reiniger, enz.- volgens voorschrift van de fabri-
kant behandelen en daarna met harde water-
straal afspuiten.
Onderdelen van de elektrische installatie nooit
met een waterstraal of hogedrukreiniger af-
spuiten tijdens het schoon maken van de
motor.

– Oorzaak van olielekkage vaststellen en (laten)
repareren.

– Luchtgeleidingen weer monteren.

De motor mag in geen geval gestart
worden wanneer de luchtgeleidingen
nog niet gemonteerd zijn.

– Motor direkt na de montage enige tijd warm
laten draaien om roestvorming te vermijden.

5.3.4. Boutverbindingen kontroleren

Voor zover in het onderhoudsschema beschre-
ven boutverbinding nazien op het vastgedraaid
zijn en zonodig natrekken. 
Cilinderkopbouten niet natrekken.

26

De afstelaanslagen aan de toerenver-
stelling en de brandstofbegrenzer zijn

met zegellak voorzien en mogen niet nagetrok-
ken of versteld, dan wel vergedraaid worden. 

5.3.5. Zeef in de uitlaatdemper reinigen
(indien gemonteerd)

27

– Roetaanslag op de zeef in de uitlaateindpijp
met een staalborstel verwijderen.
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5.4. Onderhoud na iedere 500 uur

5.4.1. Brandstoffilter vervangen

Het onderhoudsintervallen voor het brandstoffil-
ter is afhankelijk van de kwaliteit van de brand-
stof en dient zonodig tot 250 uur verkort te 
worden.

Bij werkzaamheden aan het brandstof-
systeem: Geen open vuur, niet roken.

– Een daartoe geschikt reservoir onder het filter
zetten om lekkende brandstof op te vangen.

– Brandstoftoevoerleiding afklemmen.

28

– Brandstofleidingen „1“ aan beide zijden van het
filter „2“ loshalen en filter vervangen. 

N.B.
Met zorg te werk gaan opdat geen vuil in de
brandstofleiding komt.
Vuildeeltjes in de brandstof kunnen het injec-
tiesysteem beschadigen.

– Brandstoffilter alleen vernieuwen. Op juiste
stroomrichting -pijl- letten.

– Klem brandstoftoevoerleiding verwijderen, zo-
nodig brandstof oppompen (Hoofdst. 4.1.2.).

– Motor proefdraaien, filter en leidingen op 
lekkage kontroleren.

5.4.2. Onderhoud droog luchtfilter

Het is slechts noodzakelijk het filterelement te
reinigen als de vervuilingsindicator dat aaan-
geeft. 
Onafhankelijk hiervan is het noodzakelijk na 500
bedrijfsuren het filterelement te vervangen.

29

– Vleugelmoer „1“ losdraaien en met deksel „2“
verwijderen.
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30

– Filterelement „1“ voorzichtig verwijderen. 

– Als de motor voorzien is van een luchtfilterver-
vuilingsindicator moet het terugslagkleprubber
„4“ op goede werking en schoonheid gecon-
troleerd worden.

Reiniging van het filterelement

Droge vervuiling

31

– Filterelement met droge perslucht van binnen
naar buiten schoonblazen tot er geen stof
meer uitkomt.
De druk van de perslucht mag niet meer dan
5 bar bedragen.

– Controleer het patroon tegen het licht op 
slijtsporen of scheuren.

Let op!
Als het papier „2“ of de afdichtlippen „3“ van
het filterelement ook maar de geringste be-
schadiging vertonen vervang dan het filterele-
ment. (Afb. 30)

Bij vochtig of met olie vervuild filterelement

– Vervang het element.

– Bouw het filter in omgekeerde volgorde weer
in.

22



6. Storingen – Oorzaken – Opheffen

Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen door Hfdst.

23

Motor start niet of
niet direkt. 
Is echter wel rond
te draaien.

Bij motoren met
mechanische olie-
drukbeveiliging.

Bij lage 
temperaturen.

Toerenverstelhefboom staat op
stop. Stophefboom staat op
stop.

Geen brandstof aan de brand-
stofpomp.

Niet voldoende kompressie:
- Klepspeling niet juist.

- Kleppen versleten.
- Cilinder en/of zuigerveren
versleten.

Verstuiver werkt niet.

Geen oliedruk.

Starttemperatuur te laag.

Koppeling niet uitgeschakeld.

Voorgloei-installatie defekt.
(Optie)

Hefboom in startstand zetten.

Brandstof vullen.

Brandstofsysteem kontroleren.
Wanneer geen resultaat:
- Brandstofleiding naar motor.
- Brandstoffilter.
- Werking opvoerpomp 

kontroleren.

Klepspeling kontroleren, zonodig
instellen.
Zie werkplaatsboek.

Zie werkplaatsboek.

Zie werkplaatsboek.

Oliepeil kontroleren.

Mechanische oliedrukbewaking
activeren.

Voorgloei-installatie gebruiken.
(Optie)

Koppeling, indien aanwezig,
uitschakelen.

Zie werkplaatsboek.

4.2.

4.1.2.
4.1.3.

5.4.1.

4.1.2.

5.3.2.

5.2.1.

4.1.3.

4.2.2.



Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen door Hfdst.
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Bij lage 
temperaturen.

Startmotor scha-
kelt niet in, resp.
motor draait niet.

Motor start, loopt
echter niet verder,
zodra startmotor
uitgeschakeld
wordt.

Dieselolie uitgevlokt.

Te laag starttoerental:
- Te dikke olie.

- Accu leeg.

Storing in elektresch systeem.
- Accu en/of andere kabel ver-
bindingen onjuist aangesloten.

- Kabelverbindingen los en/of
geoxideerd.

- Accu defekt en/of niet geladen.
- Startmotor defekt.
- Defekte relais, bewakings-
elementen, enz.

Motor nog gekoppeld.

Brandstoffilter verstopt.

Brandstoftoevoer onderbreken.

Kontroleren of aan brandstof-
pomp heldere dus geen troebele,
brandstof uitstroomt.
Bij troebele brandstof totale
motor opwarmen of gehele bran-
stofsysteem aftappen en vervan-
gen door juiste mengsel diesel-
olie-petroleum.

Smeerolie verversen met olie
met de juiste viscositeit.

Accu kontroleren, opladen, of
laten nakijken in een werkplaats.

Elektrisch systeem kontoleren of
kontakt opnemen met „HATZ“
organisatie.

Koppeling, wanneer mogelijk uit-
schakelen.
Brandstoffilter vervangen.

Brandstofsysteem kontroleren.

4.1.2.

5.3.1.

7.

7.

5.4.1.



Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen door Hfdst.
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Motor start, loopt
echter niet verder,
zodra startmotor
uitgeschakeld
wordt.

Motor stopt tijdens
gebruik.

Indien uitgevoerd
Met electrische
Beveiligingsauto-
maat.

Stopsignaal van een beveili-
gingsschakelaar stopt de motor
via de motorbeveilging (optie).
- Geen oliedruk.
- Te hoge cilinderkoptempera-

tuur.
- Kapotte dynamo.

Brandstoftoevoer onderbroken.
-Tank leeg.

-Brandstoffilter verstopt.
-Brandstofopvoerpomp 
defekt.

Mechanische oliedrukbewaking
stopt de motor wegens te lage
oliedruk.

Mechanisch defekt.

Stopsignaal van beveiligings-
schakelaars voor:
- Te lage oliedruk.
- Te hoge cilinderkoptempera-

tuur.

- Kapotte dynamo.

Oliepeil kontroleren.

Koelluchtkanalen schoonmaken.
Zie werkplaatsboek.

Tank vullen.

Filter vervangen.
Gehele brandstofsysteem 
kontroleren.

Oliepeil kontroleren.
Oliedrukbewaking activeren.

HATZ organisatie inschakelen.

Oliepiel kontroleren.

Koelluchtkanalen schoonmaken.

Zie werkplaatsboek.

5.2.1.

5.3.3.

4.1.2.
4.1.3.
5.4.1.

5.2.1.
4.1.3.

5.2.1.

5.3.3.
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Storing Mogelijke oorzaak Verhelpen door Hfdst.

Motorvermogen 
en toerental lopen
terug.

Motorvermogen en
toerental lopen
terug.
Uitlaat rookt zwart.

Motor wordt zeer
heet. Kontrolelam-
pje cilinderkoptem-
peratuur brandt.

Brandstoftoevoer niet in orde.
-Tank leeg.

-Brandstoffilter verstopt.
-Tankbeluchting niet in orde.

-Lekkage aansluiting brand-
stofleidingen.

-Toerenverstelhefboom loopt
terug.

Luchtfilter verstopt.

Klepspeling niet juist.

Verstuiver niet in orde.

Te veel olie in motorblok.

Slechte koeling:
-Door vervuiling.

-Niet goed gemonteerde, of
ontbrekende koelluchtgelei-
dingen.

Tank vuulen.

Filter vervangen.
Voor een goede beluchting 
zorgen.

Kontroleren.

Vastdraaien of blokkeren.

Luchtfilter schoonmaken, 
zonodig vervangen.
Kleppen instellen.

Zie werkplaatsboek.

Olie aftappen tot maximale mar-
kering-peilstok.

Schoonmaken.

Kontroleren op aanwezigheid en
afdichten.

4.1.2.
4.1.3.
5.4.1.

5.4.2.
5.3.2.

5.3.1.

5.3.3.



7. Elektrische uitrusting

Accu's kunnen explosieve gassen ont-
wikkelen, zorg dat deze uit de buurt

van open vuur, roken of vonkvorming gehouden
worden. Bescherm ogen, huid en kleding 
tegende bijtend accuzuur. Gemorst of wegge-
lekt zuur direct met schoon water verdunnen
en afspoelen. Raadpleeg zonodig een arts.
Geen gereedschap op accu's leggen.

Bij werkzaamheden aan de elektrische instal-
latie altijd de massa (–) pool van de accu los-
maken.

– Plus(+) en min(–) pool aan accu niet ver-
wisselen.

– Bij montage van de accu eerst (+) kabel mon-
teren, daarna (–) kabel monteren.
Minpool aan massa = motor(voet).

– Bij demontage van de accu eerst (–) kabel 
demonteren, daarna (+) kabel demonteren.

– Kortsluitingen en massakontakten van
stroomvoerende kabels absoluut vermijden.

– Bij storingen eerst kabelaansluitingen
kontroleren.

– Defekte gloeilampjes direkt vervangen.

– Kontaktsleutel tijdens bedrijf niet verwijderen.

– Bij draaiende motor geen accukabels 
losmaken.
Door optredende piekspanningen kunnen elec-
trische componenten defect raken.

– Onderdelen van de elektrische installatie nooit
met een waterstraal of hogedrukreiniger af-
spuiten tijdens het schoon maken van de
motor.

– Bij laswerkzaamheden aan motor of machine
massakabel van lasaggregaat zo dicht mogelijk
bij het laswerk aanbrengen.
Accukabels verwijderen. Bij wissel/draaistroom
generatoren spanningsregelaar afkoppelen.

De bijbehorende schakelschema's worden bij
motoren met elektrische startinrichtingen altijd
meegeleverd.
Extra schakelschema's kunnen, wanneer noodza-
kelijk, bijbesteld worden.

Elektrische startinrichtingen, die niet volgens
„HATZ“ schakelschema's uitgevoerd zijn, vallen
buiten verantwoording van HATZ.

8. Conservering

Een nieuwe motor kan normaal tot 1 jaar opge-
slagen worden.
Bij zeer hoge vochtigheid en bij opslag in de
buurt van de kust (zeelucht) geldt een tijdsduur
van een half jaar.
Voor opslag voor langere tijd kunt U kontakt 
opnemen met de HATZ organisatie.
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Uitgebreide fabrikant-/inbouwverklaring 
EG-machinerichtlijn 98/37/EG resp. 2006/42/EG*) 

 
De fabrikant: Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG 

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

 
verklaart hiermede dat de onvolledige machine: productbenaming: Hatz-dieselmotor 
typebenaming en vanaf doorlopend serienr.:   
1D41=09421; 1D42=13310; 1D50=10916; 1D81=07325; 1D90=10818; 1D90V=11315 
 
qua veiligheid en gezondheidszorg beantwoordt aan de volgende fundamentele eisen conform 
aanhangsel I van de hierboven vermelde richtlijn. 
 
- Aanhangsel I, algemene grondbeginselen 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., 1.2.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 
           1.3.7., 1.3.9., 1.4.1., 1.4.2.1., 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.8., 1.5.9., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.4., 1.7. 
 
Alle t.o.v. de veiligheid en de gezondheidszorg belangrijke fundamentele eisen zijn in acht genomen 
tot aan de interfaces omschreven: 
          in het bedieningsvoorschrift 
          in de bijgevoegde gegevensbladen 
          in de bijgevoegde technische documenten 
 
De speciale technische documenten conform aanhangsel VII B van de richtlijn 2006/42/EG zijn 
opgemaakt**). 
 
De overeenstemming met de bepalingen van de volgende verdere EG-richtlijnen: 
- 2004/108/EG elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van 15.12.2004 
 
Onderstaand vermelde normen (of delen daarvan) zijn toegepast: 
- EN 1679-1: 051998                    - EN ISO 12100-1: 042004            - EN ISO 13857: 062008 
- EN ISO 14121-1: 122007           - EN ISO 12100-2: 042004            - EN ISO 11102: 111997 
 
Ik zal, indien nodig, de hierboven vermelde speciale technische documenten elektronisch doorgeven 
aan de bevoegde overheid**). 
 
De gebruiksaanwijzing is bij de onvolledige machine gevoegd en de montage-instructies werden aan 
de klant digitaal ter beschikking gesteld bij de orderbevestiging. 
 
De inwerkingstelling is verboden tot, indien nodig, vastgesteld werd dat de machine waarin de 
hierboven vermelde onvolledige machine moet worden ingebouwd beantwoordt aan de bepalingen 
van de machinerichtlijn. 
 
 
Wolfgang Krautloher / zie fabrikant 
Naam / adres van de gevolmachtigde EG documentatie**) 
 
29.09.2009           Krautloher / gevolmachtigde richtlijnen 
 
Datum                        Ondertekenaar / informatie omtrent de ondertekenaar        Handtekening 
 
*) De machine voldoet aan de materiële eisen van de beide richtlijnen 
98/37/EG geldig tot 28.12.2009; 2006/42/EG geldig vanaf 29.12.2009 
**) geldt alleen voor de richtlijn 2006/42/EG 


