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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 fabrikanten 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 skader, og til å betjene og vedlikeholde motoren riktig slik at De behol-
der 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 forholdsre-
glene 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 
installert 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, og vi nevner i denne forbindelse:

– 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 tilkoblet til drevet utstyr eller
maskin.Deksler for kjølevifte og dynamorem kan bestilles fra HATZ.

– følg alltid startinstruksjonene i bruksanvisningen når motoren startes opp. 

– 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 
personale.

– 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 
forgiftning!

– 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 brennstoff, kerosin og andre 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 klebeskiltene
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

Ill. 1

5

1 Oljepåfylling
2 Peilepinne
3 Typeskilt
4 Luftinntak - forbrenningsluft
5 Tørrluftfilter
6 Tappeskrue for tank
7 Toppdeksel
8 Tanklokk
9 Kjøleluftinntak

10 Luftfiltervarslingsanlegg
11 Gasshendel
12 Motoroljefilter
13 Dieselfilter
14 Kjøleluftutblåsning
15 Eksospotte
16 Elektrisk startmotor
17 Sentralstikker for el-anlegg.
18 Oljetappeskrue



3. Generelle opplysninger

3.1. Tekniske data

Modell 1D90 .

Motortype V / W

Utførelse Luftkjølt, firetakts dieselmotor

Forbrenning Direkte innsprøytning

Antall sylindere 1

Boring / Slaglengde mm 104 / 85

Sylindervolum cm³ 722

Smøreoljeinnhold uten filter ca. ltr 1,5 1)

med filter ca. ltr. 1,6 1)

Differanse mellom
„max“ og „min“-markering ca. ltr. 0,7 1)

Smøreoljeforbruk ca. 1 % av dieselforbruk ved full belastning
(etter innkjøringsperioden)

Smøroljetrykk
Oljetemperatur 100 ± 20 °C min. min. 0,6 bar ved 850 o/min-1 

Rotasjonsretning 
sett mot svinghjul Moturs

Ventilklaring ved 10 - 30 °C
Innsug mm 0,30
utblåsning mm 0,30

Maks. tillatt skråstilling i hver retning
i kontinuerlig drift 25° 2)

Vekt (inkl. brennstofftank, luftfilter,
lyddemper og elektrisk start.)
Motortype V ca. kg 96
Motortype W ca. kg 98

Motortype V: normal utbalansering, moturs rotasjonsretning
W: ekstra balanseaksler, moturs rotasjonsretning

1) Disse verdier er ment som retningslinjer. Max. merket på peilepinnen er den bestemmende 
faktor, fig. 6.

2) Overskridelse av disse grenseverdier medfører skader på motoren.
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3.2. Transport

2

Plassering av løftekroker „1“, 
se bilde 2. 

Løftekrokene er laget for å sikre trygg transport
av motor m/tilbehør. De må ikke brukes for å
løfte hele maskinen.

3.3. Monteringsveiledning

„Veiledning for motorvalg og motormontering“
inneholder alle nødvendige opplysninger om
dette emnet, og er ment som en hjelp til å velge
og installere en motor som ikke allerede er en
del som inngår i en maskin-eller utstyrsenhet, og
først må monteres.
Dette heftet får De hos nærmeste HATZ-for-
handler. 

3

Vær oppmerksom på de krefter og mo-
menter som tillates ved bruk av regu-

latorhendel og stopphendel. Overbelastning
kan føre til skader på anslag og indre regula-
tordeler.

3.4. Belastning av motoren

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

4

Typeskiltet er plassert på veivhuset, (kap. 2) og
omfatter følgende data:
➀ Motortype
➁ Kode (bare for spesialutstyr)
➂ Motornummer
➃ Max. turtall

I forbindelse med tilbud og bestilling av reserve-
deler er det nødvendig å oppgi disse data.
(se også delekatalogen side 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. Betjening

4.1. Før første start 

Motorene utleveres vanligvis uten diesel og
smøreolje.

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 en viskositet i henhold til omgivelses-
temperaturen hvor motoren skal kaldstartes. 
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Ved fylling av olje og ved oljestandskontroll må
motoren stå vannrett.

6

– Fjern oljepåfyllingspluggen „1“ og peilepinnen
„2“.

– Fyll olje til max-merket på peilepinnen.
Se kap. 3.1. vedr. oljemengde.

– Skru igjen oljepåfyllingspluggen.

4.1.2. Drivstoff

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

åpen flamme 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 
spesifikasjoner kan brukes:

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

7

– Fyll dieseltanken minst halvfull.
Lufting av systemet skjer automatisk dersom
tanken er montert på motoren, eller ligger 
høyere enn denne.

8

– Hvis dieseltanken ikke er montert på motoren,
eller er montert lavere enn motoren, pump 
diesel med hendelen på fødepumpen til du 
hører at dieselen renner tilbake til tanken via
returslangen.

9



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

4.1.3. Mekanisk oljetrykkovervåkning 
(tilleggsutstyr)

En aktivering av den mekaniske oljetrykksover-
våkningen er nødvendig i følgende tilfeller.

• Førstegangsfylling av dieseltanken og ved
fylling etter at den er kjørt tom.

• Etter at motoren er stanset automatisk på
grunn av utilstrekkelig smøreoljetilførsel.

– Fyll opp med diesel (Kapittel 4.1.2.).

– Kontroller motoroljestanden (Kapittel 5.2.1.).

9

– For aktivering trykkes hendel „1“ ca. 
5 sekunder.

– Har motoren fødepumpe, skal hendelen på
denne betjenes noen ganger samtidig. (Ill. 8)

10

Instrukser for å aktivere mekanisk kontroll av 
oljetrykket er angitt på klebeskiltet plassert på
motoren.

Viktig!
Selv med mekanisk oljetrykksovervåkning må
oljestanden kontrolleres hver 8 - 15 driftstime.

10

Laveste omgivelses-
temp. ved start i °C

Parafinandel ved:

sommer- vinter-
diesel diesel

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



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 sikkerhetsinnret-
ninger er montert.

11

Bruk aldri startgass !

4.2.1. Forberedelser før oppstart

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

12

– Sett gasshendelen „1“ i stilling mellom 1/2
START og maks. START, i h. til hva som er
nødvendig.
Ved å velge et lavt oppstartsturtall reduserer
man mengden av svart eksos i oppstarten.

– Sikre deg at stopphendelen „2“ - hvis montert
- er i „START“ posisjon.

4.2.2. Elektrisk start 

For forberedelser til oppstart se kapittel 4.2.1.

Startprosedyre

13

�

�

�

�

�
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– Sett inn startnøkkelen og vri til pos. I; Ill. 13. 

– Signalet for batterilading „2“ og oljetrykks-
varsleren „3“ må lyse.

– Vri startnøkkelen til pos. II.

– Slipp startnøkkelen så snart motoren starter.
Nøkkelen må av seg selv gå tilbake til pos. I og
bli i denne stilling under drift. 
Signalet for batterilading og oljetrykksvarsleren
må slukke øyeblikkelig etter start.
Indikatoren „1“ lyser når motoren er i drift.

– Ved mistanke om feil – stopp motoren øyeblik-
kelig, finn og reparer feilen (kap. 6).

– Motortemperaturindikatoren „4“ (tillegg
sutstyr) lyser hvis sylindertopptemperaturen
blir for høy. 
Stopp motoren og finn og rett feilen, 
se kap. 6.

– Sett alltid startnøkkelen tilbake i pos. 0 før
motoren startes på nytt.
„Repeat-låsen“ i tenningslåsen hindrer start-
motoren i å gripe på nytt og derved bli skadet
mens motoren er i drift.

Starteren må aldri betjenes når moto-
ren er i gang eller er i ferd med å

stoppe. Tennene i startkransen og/eller starter-
drevet kan ødelegges.

Viktig !
Hvis startbeskyttelsesmodulen er installert, må
startnøkkelen settes i pos. 0 i minst 8 sekunder
etter et mislykket startforsøk eller etter stopp -
før nytt startforsøk gjøres.

Forgløding med automatisk glødingstid
(tilleggsutstyr)

Forglødeindikatoren „5“ lyser ved temperaturer
under 0 grader C (Ill. 13).

– Etter at lyset er slukket, må motoren startes
umiddelbart.

Utstyr for automatisk stopp (tilleggsutstyr)

Denne utførelsen kjennetegnes ved at alle lam-
pene lyser ganske kort så snart startnøkkelen
dreies til pos. I (Ill. 13).

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. 13, 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 start-
nøkkelen er i pos. 0 og deretter i pos. I igjen.
Finn og rett årsaken til feilen før nytt startfor-
søk gjøres. (se kap. 6).

Displaylyset slukker når motoren startes på nytt.

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

Ved pauser eller vel arbeidsdagens
slutt skal nøkkelen legges på en sikker
plass utenfor rekkevidde til uautorisert
personell.

14

– Gasshendelen „1“ trekkes tilbake til anslag, -
stilling STOPP.

– Har motoren blokkert laveste tomgangsturtall
skal først gasshendelen „1“ stilles helt tilbake,
og deretter føres stopphendelen „2“ (ekstraut-
styr) i retning STOPP, og holdes holdes i
denne stillingen til motoren stanser.

– Etter at motoren har stanset slippes stopphen-
delen „2“. Pass på at den går tilbake i „drifts-
stilling“ igjen.

15

Ladelampe og oljetrykkslampe lyser opp.

– Tenningsnøkkelen dreies til pos. 0 og trekkes
ut. Varsellampene skal slukke.

NB!
Motorer med automatisk shut-down (kap. 4.2.2.)
kan også stoppes ved å dreie startnøkkelen 
tilbake til pos. 0.

.

�

�

�

�

�
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5. Vedlikehold

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

midler. Oppbevar tenningsnøkkel slik at ingen uvedkommende kan få tak i dem.
Minuspolen kobles fra.
Når vedlikeholdsarbeidene er ferdige må det kontrolleres at alt verktøy er fjernet, og at alle be-
skyttelsesinnretninger 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

Intervaller Vedlikeholdsarbeider Kap.

14

Hver 8 – 15 
driftstime eller 
før hver daglige 
oppstart

Kontroller motoroljestanden.
Kontroller området ved luftinnsuget.
Sjekk luftfilterindikatorens funksjon.
Sjekk kjøleluft systemet.
Sjekk vannutskilleren i tanken.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Hver 250.
driftstime

Skift motorolje og filter.
Kontroller og still inn ventilklaringer.
Rengjør kjøleluftområdet.
Kontroller skrueforbindelser.
Rengjøring av vribart eksosutløp (tilleggsutstyr).

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Hver 500.
driftstime

Skift dieselfilter.
Vedlikehold tørrluftfilter

5.4.1.
5.4.2.

8-15

250

500



16

Det ovenstående vedlikeholdskartet er levert med
hver motor. Dette merket skal være påsatt moto-
ren eller maskinen på en lett synlig plass. De
korrekte vedlikeholdsintervallene er de 
som er omhandlet i oppsummeringen av dette
kapitlet.

Når det gjelder ny eller nyoverhalt motor skal
følgende gjøres etter de første 25 driftstimer.

– Motorolje og oljefilter skiftes, kapittel 5.3.1.

– Ventilklaringene kontrolleres og stilles eventu-
elt inn, kapittel 5.3.2.

– Skrueforbindelser kontrolleres og trekkkes til,
kapittel 5.3.4.
Topplokksboltene skal ikke trekkes til.

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

15

IN 0.1 mm
EX 0.2 mm



5.2. 8 – 15 timers vedlikehold

5.2.1. Kontroller motoroljestanden 

Ved oljestandskontroll må motoren alltid stå helt
vannrett.

– Fjern all smuss fra peilepinne området.

17

– Peil oljestanden med peilepinnen, og etterfyll
eventuelt til max. - markeringen (kap. 4.1.1.).

5.2.2. Kontroller innsuget 
for forbrenningsluft

Røykutvikling fra motoren er en indikasjon på 
at den står i et urent miljø og nødvendiggjør 
kortere vedlikeholdsintervaller på luftfilteret.

– Kontroller luftinntaksåpningene for grov 
tilsmussing, og rengjør hvis nødvendig. 
(Kapittel 2).

m
ax

.

m
in

.

5.2.3. Luftfiltervarslingsanlegg 
(Ekstrautstyr)

– motoren settes kort etter start på fullt turtall.

18

Hvis gummibelgen trekker seg sammen og dek-
ker over det grønne feltet „1“ må luftfilteranleg-
get vedlikeholdes, kap. 5.4.2.
Under støvete betingelser skal gummibelgen
kontrolleres flere ganger daglig.

5.2.4. Sjekk av kjøleluft systemet

Røykutvikling fra motoren er en indikasjon på 
at den står i et urent miljø og nødvendiggjør 
kortere vedlikeholdsintervaller.

– Sjekk både inntak og utløp for kjøleluften for
hindringer så som løv, søleklatter, o.s.v., og
rengjør om nødvendig (kapittel 2 og 5.3.3.).
Temperaturindikatoren „4“ (hvis montert) ten-
nes når motoren er overopphetet (bilde 15).
Stopp motoren med en gang lampen tennes.
(Kapittel 4.3. og 5.3.3.)
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5.2.5. Kontroller vannutskilleren

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

19

– Løsne sekskantskruen „1“ ca. 2 – 3 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.

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

20

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

– Hvis det er dårlig tilgjengelighet kan det settes
en slange på tappeskruen.
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5.3. 250 timers vedlikehold

5.3.1. Skift av motorolje og 
motoroljefilter

Motoren må stå vannrett og være stanset.
Tapp oljen mens den er varm.

Vær forsiktig - varm olje. Olje tappet
fra motoren må lagres og kastes på en
miljøvennlig akseptabel måte.

21

– skru ut tappepluggen „1“ og tapp av all oljen.

– rengjort tappeskrue skrus inn igjen 
(ny pakning) og trekkes til.

22

– Kift smøreoljefilter. (Ekstrautstyr) 
Samle opp oljen som kommer ut.

Viktig !
Pass på at „TOP“-markeringen vender opp.

23

– Rens bunnen av silen omhyggelig og forsiktig
for ikke å bøye nettingen. Trekk ut eller blås ut
skruen med komprimert luft.

– Sjekk tilstanden til O-ringen „1“ og skift den
om nødvendig, Ill 22.

– Smør gjengepartiet og O-ringen på tappeplug-
gen med smøremiddel „K“ (se delekatalogen).

18



– fyll motorolje opp til max-merket på peile-
pinnen (Kap. 4.1.1.).

– etter kort prøvekjøring kontrolleres oljestanden
igjen. Etterfyll ved behov.

– kontroller at lukkeskruen på filterhuset er tett.

5.3.2. Kontroller og still inn 
ventilklaringen

24

– deksel „1“ skrus av og fjernes sammen med
pakning „2“. Skift alltid pakningen.

– drei motoren i dreieretningen til kompresjon
merkes.

25

– kontroller klaringen mellom vippearm og ven-
tilstamme med skyvelæret „1“. Kap. 3.1.

– ved feil ventilklaring løsnes sekskantmutter
„2“.

– stillskrue „3“ dreies med skrutrekker slik at 
søkerstålet kan føres mellom med såvidt følbar
motstand etter at mutteren „2“ er trukket til
igjen.

– toppdekslet settes på og trekkes jevnt til.

– kontroller ved kort prøvekjøring.

19



5.3.3. Rengjøring av kjøleluftområdet

Motoren må stoppes helt og kjøles 
ned før rengjøring

– amtlige luftføringsdeler tas av.

Tørr smuss
– alle luftføringsdeler, samt sylinderen, topplok-

ket og viftebladet på svinghjulet blåses rene
med trykkluft.

Fuktig og oljet smuss

– koble fra batteriet. Hele kjøleluftområdet settes
inn med kaldrensemiddel og spyl deretter av
med vann. Spyl ikke direkte på elektriske kom-
ponenter og stikkere. 
Det elektriske utstyret må ikke spyles eller 
behandles med høytrykkspyler når motoren
rengjøres.

– finn årsaken til oljetilsølingen og reparer 
(evt. hos HATZ-forhandleren).

– luftføringsdeler monteres igjen.

Motoren må aldri være i drift uten 
luftføringsdeler.

– La motoren få gå seg varm umiddelbart 
etter montasjen, slik at det ikke blir noen 
rustdannelser.

5.3.4. Kontroll av skrueforbindelser

Alle skrueforbindelser som er tilgjengelige under
servicearbeidene kontrolleres og trekkes eventu-
elt til.
Topplokksboltene skal ikke trekkes til !

26

Justeringsskruer på turtallsregulatoren
og på brennstoffsystemet er merket

med sikkerhetslakk. Ikke stram eller juster
disse skruene.

5.3.5. Rengjøring av vribart eksosutløp
(tilleggsutstyr)

27

– Rengjør eksosutløpet med en stålbørste eller
lignende.

20



5.4. 500 timers vedlikehold

5.4.1. Skift av dieselfilter

Dieselfilter: Vedlikeholdsintervallet baseres på
renheten i dieselen; reduser intervallet til 250
timer hvis nødvendig.

Når det arbeides på dieselsystemet
mådet ikke forekomme åpen ild. Ikke
røyk !

– sett egnet kar under filteret for å fange opp
spilt diesel.

– sperr av dieseltilførselen.

28

– trekk av slangen „1“ på begge sider av diesel-
filteret „2“ og skift filter.

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

– dieselfilteret skal alltid skiftes. Pass på pilret-
ningen.

– åpne for dieseltilførselen igjen. Evt. pump
(Kap. 4.1.2.)

– foreta kort prøvekjøring og kontroller at det er
tett.

5.4.2. Vedlikehold av tørrluftfilteret

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

29

– vingeskrue „1“ løsnes og tas av sammen med
dekslet „2“.

21



30

– filterinnsatsen „1“ trekkes forsiktig ut.

– På versjoner med luftfilterindikator skal man
sjekke at ventilplaten „4“ er ren og i god stand.

Rengjøring av filterinnsats

Tørr forurensing

31

– Bruk trykkluft fra innsiden mot utsiden, beveg
strålen opp og ned til filteret er støvrent.
Viktig: Trykket må ikke overskride 5 bar.

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

Viktig:
Den minste skade på filterelementet „2“ eller
tetteflatene „3“, utelukker at det kan brukes 
videre (bilde 30).

Fuktig eller oljete filterinnsats

– Skift filterinnsats.

– Montering foretas i motsatt rekkefølge.

22



6. Feil – årsaker – feilretting

Feil Mulig årsak Feilretting Kap.

23

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

På motorer med
mekanisk olje-
trykksovervåkning

Ved lave
temperaturer.

Gasshendelen står i stopp- eller
tomgangstilling.
Stopphendel i stopp-posisjon.

Ikke diesel i innsprøytnings-
pumpen.

dårlig kompresjon:
- feil ventilklaring.
- slitte ventiler.
- slitt sylinder og / eller
stempelringer.

Feil ved innsprøytningsventilen

Oljetrykket borte.

Under vanlig starttemperatur.

Forvarmeanlegg ikke montert.

Forvarmeanlegg defekt
(tilleggsutstyr).

Sett hendelen i „start“- (drifts)
stilling.

Fyll opp med diesel.

Kontroller hele dieselanlegget
systematisk.
Hvis intet resultat, kontroller:
- dieselledningen til motoren.
- dieselfilteret.
- fødepumpens funksjon.

kontroller og juster
Se Verkstedhandbok.

Se Verkstedhandbok.

Se Verkstedhandbok.

Kontroller motorens oljenivå.

Aktiver mekanisk oljetrykks- 
ventil.

Bruk forvarmeanlegg 
(tilleggsutstyr).

Sjalt ut belastningen hvis mulig.

Se Verkstedhandbok.

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.



Feil Mulig årsak Feilretting Kap.
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Ved lave
temperaturer.

Startmotoren går
ikke (motoren går
ikke rundt).

Motoren starter
men går ikke 
videre når 
starteren ikke 
betjenes mer.

Feil diesel i forhold til 
temperatur.

For lav starthastighet:
- for tykk motorolje.
- dårlig batterilading.

Feil i det elektriske systemet:
- Batteri og/eller ledningsfor-
forbindelse feil koblet.

- Løse og / eller oksyderte 
kabelforbindelser.

- Defekt eller dårlig ladet batteri.
- Defekt startmotor.
- Defekte releer, kontrollutstyr 
etc.

Maskinen er ikke koblet fra.

Tett dieselfilter.

Dårlig dieseltilførsel.

Stoppsignal fra overvåknings-
elementer som står i forbindelse
med stoppautomatikken 
(Tilleggsutstyr):
- manglende oljetrykk
- for høy sylindertopp-

temperatur

- feil ved dynamoen

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.

Skift til tynnere olje.
Sjekk batteriet; kontakt et 
spesialverksted hvis nødvendig.

Kontroller det elektriske anlegget
og komponentene i dette, eller
kontakt nærmeste HATZ-for-
handler.

Hvis mulig kobles motoren fra
maskinen.
Skift dieselfilter.

Kontroller hele dieselsystemet
systematisk.

Kontroller oljenivå.

Rens kjøleluftsystemet.

Se verkstedhandbok.

4.1.2.

5.3.1.

7.

7.

5.4.1.

5.2.1.

5.3.3.



Feil Mulig årsak Feilretting Kap.
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Motoren stanser
av seg selv under
drift.

I tillegg ved 
motorer med 
stoppautomatikk.

Ytelse og turtall
synker. Ingen svart
eksosrøyk.

Ytelsen synker 
og eksosen ryker
svart.

Motoren blir svært
varm.
Varsellampen for
sylindertopptem-
peratur lyser opp.
(Tilleggsutstyr)

Ingen dieseltilførsel:
-Tanken er tom.

-Tett filter.
-Defekt fødepumpe.

Den mekaniske oljetrykksover-
våkningen stopper på grunn av
lavt motoroljetrykk.

Mekaniske feil.

Stoppesignal fra overvåkingsele-
menter for:
- for lavt oljetrykk.
- for høy sylindertopp-

temperatur.
- feil ved dynamoen.

Dårlig dieseltilførsel:
- tom dieseltank.

- tett dieselfilter.
- tett dieseltanklokk.

- lekke slangeforbindelser.
- gasshendelen blir ikke i riktig

stilling.

Skittent luftfilter.

Feil ventilklaring.

Feil ved dysen.

For høyt oljenivå.

For dårlig kjøling:
- skitten kjøleluftføring.
- ufullstendig lukning av luft-

føringsblikk.

Fyll opp.

Skift dieselfilter.
Kontroller hele dieselsystemet.

Kontroller motoroljenivået.
Aktiver den mekaniske olje-
trykksovervåkningen.

Om nødvendig, kontakt et 
serviceverksted.

Kontroller motoren med hensyn
til:
Smøreoljemengde.
Tilskitning av kjøleluftveiene eller
annen innvirkning på kjølingen.
Se verkstedhandbok.

Fyll diesel.

Skift dieselfilter.
Rengjør luftehullet i dieseltank-
lokket.
Kontroller for lekkasjer.
Stram til festet for gasshende-
len.

Rengjør luftfilteret.
Skift luftfilter.
Juster ventilklaringen.

Se Verkstedhandbok.

Tapp av til øvre markering på
peilepinnen.

Rengjør kjølesystemet.
Kontroller tetningen for 
luftføringsblikk.

4.1.2.
4.1.3.
5.4.1.

5.2.1.

4.1.3.

5.2.1.

5.3.3.

4.1.2.
4.1.3.
5.4.1.

5.4.2.
5.4.2.
5.3.2.

5.3.1.

5.3.3.



7. Elektrisk 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.

– når man installerer batteriet, skal man alltid
koble på den positive kabelen først og deretter
den negative.
Den negative (jord) er koblet til motorens 
veivhus !

– når man tar av batteriet, skal man alltid skru
av den negative kabelen først, deretter den
positive.

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

– hvis det oppstår feil, så undersøk først om 
ledningskontaktene er i orden før videre feil-
finning foretas.

– dersom en indikatorlampe går ut må den
straks erstattes med en ny.

– slå ikke av tenningen under drift.

– fjern ikke polskoene på batteriet mens moto-
ren er i gang. Elektriske gnister kan forårsake
skader på elektriske komponenter. 

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

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

Det leveres koblingsskjema for det elektriske an-
legget sammen med motoren. (Hvis el. anlegg 
er montert) Nye koblingsskjemaer fåes på fore-
spørsel.

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 forhold. Ved stor luftfuktighet eller
sjøluft holder beskyttelsen i opp til 6 måneder.
Ved lengre lagringstid må nærmeste HATZ-for-
handler kontaktes.
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