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En ny HATZ dieselmotor arbetar nu för Er
Denna motor är uteslutande avsedd för det ändamål, som fastställts och utprovats av tillverkaren av
den maskin i vilken motorn är inbyggd, Varje annat bruk är inte enligt bestämmelserna.
För fara eller skada av sådant handhavande fråntager sig Motorenfabrik HATZ allt ansvar. 
Annan användning sker på brukarens risk.
Till användning enligt bestämmelserna hör iakttagandet av för denna motor föreskrivna anvisningar
för tillsyn och underhåll. Annan åtgärd kan leda till motorhaveri.
Läs ovillkorligen instruktionsboken före första start. Det hjälper Er att förhindra olyckor, handha och
sköta motorn på rätt sätt och därmed hålla den driftsduglig längre.

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

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

Använd endast original HATZ-reservdelar. Endast dessa delar garanterar en dimensionell hållbarhet
och kvalitet. Beställningsnumren framgår ur bifogad reservdelslista. Observera de färdiga reservdelss-
satserna på Tavla 1.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar tillkomna av tekniskt framåtskridande.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
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1. Viktiga anvisningar om säkerhet vid handhavande
av motor

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

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

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

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

– Innan motorn tages i drift måste instruktionsbokens startanvisningar beaktas.

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

– Före start skall tillses att förekommande skydd är monterade.

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

– Startnyckeln skall skyddas mot otillbörligt tillgrepp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Bränsleslang
(matarpump-insprun. 
pump)

2 Luftledplåt
3 Oljesticka
4 Bränslereturslang
5 Spridare
6 Lyftögla
7 Startmotor
8 Kylluftkåpa
9 Insugningsgrenrör

10 Typplåt
11 Glödstift (extra utrustn.)

12 Oljebadluftfilter
13 Oljetryckskontakt
14 Regnskyddskåpa
15 Smörjoljepåfyllning
16 Spridarrör
17 Ventilkåpa
18 Smörjoljerör
19 Avgasgrenrör
20 Insprutningspump
21 Stopparm
22 Varvtalsspak
23 Bränslematarpump

24 Smörjoljefilter
25 Oljeavtappningsplugg
26 Skyddsgaller
27 Fläkthus
28 Kontaktdon
29 Laddningsrelä
30 Motorfäste
31 Vevaxel - Kraftuttag
32 Bränsleslang

(bränslefilter - matar-
pump)

33 Bränslefilter



3. Allmänna anvidningar

3.1. Tekniska Data

Typ 2G40 / 2G40H

Uppbyggnad Luftkyld 4-takt dieselmotor

Förbränningssätt Direkinsprutning

Cylinderantal 2

Cylinderdiam. / slaglängd mm 92 / 75

Slagvolym cm³ 997

Smörjoljemängd 2,5  utan oljetråg 1)

inkl. byte filter ca. lit. 3,0  med oljetråg 1)

Mängd olja mellan
„max“ och „min“ markering ca. lit. 0.8 1)

Smörjoljetryck: min. 1 bar  vidi 900 rpm

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

Rotation kraftuttagsida vänster

Ventilspel vid 10 - 30 °C
Insug / Avgas mm 0.10

Max. tillåten kont. Lutning Ljuddämpare Svänghjul
Ledningsvinkel i grad lågt     högt lågt     högt
med tråg 30 2) 17 2) 25 2) 25 2)

utan tråg 30 2) 17 2) 30 2) 25 2)

Vikt (incl. tank, luftfilter, ljuddämpare
och elektrisk start) ca. kg 106

Batteriekapacitet Amp/h 12V / 88Ah – 24V / 88Ah

1) Dessa uppgifter ãr ca.-vãrden. 
Utslagsgivande ãr alltid max.-markeringar „3“ på oljestickan, Bild 6.

2)  Överskridande av dessa gränser orsakar motorhaveri.
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3.2. Transport

2

Den serienmässigt monterade lyft-
öglan är avsedd för söker transport av

motorn med påmonterad utrustning. 
Max tillåten belastning av öglan är 150 kg.
Den är ej vare sig avsedd eller tillåten för lyft
av kompletta maskiner.

3.3. Instruktioner för installation

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

3

De tillåtna belastningarna och momen-
ten på varvtalsreglaget och stoppar-

men skall följas emedan en överddrft kan med-
föra skada på reglagen och inre regulatordelar.

3.4. Belastning av motorn

Körs motorn en längre period utan belastning
eller med en mycket låg belastning kan detta 
påverka dess driftegenskaper.
Vi rekommenderar därför en lägsta motorbelast-
ning med 15 %.
Om den arbetat med så låg belastning är det
bäst att köra motorn en kort stund med avsevärt
högre belastning innan den stängs av.
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8

3.5. Typplåt

4

Typplåten är fäst på luftföringskåpan (Bild 1,
pos. 10) och visar följande motorflata:

� motortyp
� kod (endast för specialutrustning)
� motornummer
� max. motorvarvtal

För offert liksom även vid reservdelsorder är det
nödvändigt att ange dessa data (se även reserv-
delslistan, sid 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. Handhavande

4.1. Före första start

Motorerna levereras normalt utan bränsle och
smörjolja.

4.1.1. Smörjolja

Alla smörjoljor som uppfyller min. kraven hos
följande specifikationer är lämpliga:

CCMC - D4 - D5 - PD2 eller
API - CD - CE - CF - CG eller
SHPD

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

Oljeviskositet

5

Välj vid kallstart viskositetsklass efter omgiv-
ningstemperaturer.
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Vid påfyllning resp. kontroll av oljenivån måste
motorn stå vågrätt.

6

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

– Fyll på smörjolja till övre markeringen „3“ på
oljesstickan (Bild 6, Kap. 3.1.).

– Drag fast påfyllningspluggen för hand.

– Kontrollera resp. korrigera oljenivån efter kort
provkörning.

4.1.2. Oljebadluftsfilter

7

Ge akt på rätt läge för dammutsläppet hos cyklon-
avskiljare (Bild 7).

– Fyll smörjolja till skålens markering „1“ 
(Bild 7).

– Montera skålen „2“ och se till att tätningsring-
arna „3“ ligger rätt och byglame „4“ sitter sta-
digt fast (Bild 7).

4.1.3. Bränsle

8

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

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

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

EN 590 eller
DIN 51601 - DK eller
BS 2869 A1 / A2 eller
ASTM D 975 - 1D/2D
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9

Före första start resp. när bränslesystemet körts
tomt handpumpas med arm „1“ på bränslepum-
pen „2“ tills dess bränsle hörbart rinner tillbaka
till tanken genom returslangen.

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

4.2. Start

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

Före start skall alltid säkerställas att ingen 
uppehåller sig i motorns eller maskinens risk-
zon och att alla skyddsanordningar är monte-
rade.

Lägsta omgivnings-
temperatur vid

start °C

Andel fotogen

Sommer- Vinter-
bränsle bränsle

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

4.2.1. Förberedelse för start

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

10

– För, allt efter behov, varvtalsspaken „1“ till ett
läge mellan 1/2 START och max. START.

– Se till att stopparmen „2“ - om den finns - är i
driftläge „START“. 

11

Använd aldrig startspray ! 

�����
���

���	

�����

���	
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4.2.2. Start med el-startmotor

– Förberedelser till start, se kap. 4.2.1.

12

– För in tändningsnyckeln och vrid till läge I.
Laddningslampan „1“ och oljetryckslampan
„2“ tänds.Temperaturlampan „3“ och tillsyns-
lampan „4“ - allt efter version - tänds endast
om störning inträffar under drift. 

– Tändningsnyckeln vrids via läge II till läge III.

– Vid motorer med förglödningsanordning kvar-
hålles nyckeln i läge II ca 1 minut varvid glöd-
kontrollen „5“ måste glöda fullt synbart.

– Efter motsvarande förglödningstid vrids nyck-
eln till läge III.

– Så snart motorn går släpps tändningsnyckeln,
kontrollamporna „1“ och „2“ måste slockna
omedelbart efter start. (Bild 12)

Viktigt !
Vid utförande med startskyddsmodul måste efter
en felstart startnyckeln vridas tillbaka till läge 0
under minst 8 sek. I annat fall är startmotorn
blockerad och motorn kan inte starta.

4.3. Stopp

13

– För tillbaka varvtalsreglaget „1“ till STOP-an-
slaget.

– Vid motorer med låst lägsta tomgångsvarvtal
förs varvtalsreglaget „1“ tillbaka och stopp-
armen „2“ förs till STOP-läge där den kvarhåll-
les till dess motorn stannat helt.

– När motorn stannar släpps stopp-armen „2“
varvid ses till att den återgår till utgångsläget
„START“.
Laddningslampan och oljetryckslampan tänds.

�����
���

���	

�����

���	
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14

– Tändningsnyckeln vrids till läge 0 och tages
ur. Kontrollamporna måste slockna.

– Motorer med elektrisk stopautomatik kan även
stannas genom att vrida tillbaks tändnings-
nyckeln till läge 0.

Vid avbrott i arbetet resp. dagens slut
tages tändningnyckeln ur och förvaras
på ett för obehörigt tillgrepp säkert
ställe.
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5. Tillsyn

5.1. Tillsynsöversikt

Tillsynsintervall Tillsynsarbete att utföra Kap.

13

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

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

var 8-15:e drifts-
timme resp. före
daglig start

Kontrollera oljenivå.
Kontrollera intaget för förbränningsluft.
Kontrollera kylluftområdena.
Kontrollera oljenivån i oljebadluftfiltrets nedre
del och om smuts finns; byt olja om slam 
bildats.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

4.1.2.
5.3.1.

var 250: e drifts-
timme

Tillsyn luftfilter / Oljebad.
Byt smörjolja och oljefilter.
Kontrollera / Ställ in Ventilspel.
Rengör kylluftsystemet.
Kontrollera skruvförband.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

var 500: e drifts-
timme

Byt bränslefilter.
Tillsyn torrluftfilter.

5.4.1.
5.4.2.

250

500

8-15



Den här visade tillsynsdekalen är levererad med
varje motor. Fäst den på en väl synlig plats på
motorn.
De riktiga tillsynsintervallerna är de som fast-
ställts i detta kapitels tillsynsresumé.

Vid ny eller renoverad motor skall efter 25 drift-
timmar följande utföras:

– Byt smörjolja och oljefilter, kap. 5.3.2.

– Kontrollera ventilspel och justera vid behov.
kap. 5.3.3.

– Kontrollera skruvförband, kap. 5.3.5.

Vid korta drifttider skall, oavsett antal drifttimm-
mar, smörjolja och oljefilter bytas senast efter
12 månader.
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5.2. Tillsyn av 8:e - 15:e drifttimme

5.2.1. Kontrollera smörjoljenivån

Vid kontroll av oljenivån måste motorn ha stann-
nats och stå vågrätt.

15

– Kontrollera oljenivån på oljestickan „2“ resp. fy
på till max.-markeringen „3“. (Kap. 4.1.1.)

5.2.2. Kontrollera Insugsområdet för 
förbränningsluften

Kraftig nedsmutsning är tecken på okad 
dammanhopning vilket gör kortare tillsynsinter-
vall nödvändig. Kap. 5.3.1. och 5.4.2.

Oljebadluftfilter:

16

– Kontrollera - allt efter version - luftinloppsöpp-
ningen „1“ avseende grov nedsmutsning och
rengör vid behov.

– Kontrollera - allt efter version - att cyklonavskil-
jarens dammutsläpp „2“ ej är igensatt och ren-
gör vid behov. (Kap. 5.3.1.) 

Torrluftsfilter:

17

– Kontrollera luftinloppsöppning „1“ och rengör
vid behov.

– Kontrollera att dammutsläppsventilen „2“ har
fritt genomlopp. Eventuell dammanhopning 
avlägsnas genom sammantryckning.
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– Kontrollera tätheten hos förbindelseslangen
„3“ och att slangklammorna „4“är intakta
(Bild 17).

18

– Varje dag när motorn startas körs den kort upp
på fullvarv varvid - beroende på utförande -
iakttages om indikatorlampan „1“ tänds eller
om rött fält skymtas i tillsynsindikatorn „3“.

5.2.3. Kontrollera kylluftområden

Kraftig nedsmutsning är tecken på en stor
mängd damm i luften och intervallerna för tillsyn
bör reduceras.

19

16

– Kontrollera om områdena för kylluftintag och
utsläpp är igensattta av främmande föremål
(såsom löv, stora mängder damm etc., och
rengör om nödvändigt. (Bild 19, Kap. 5.3.4.)

Om varningslampa för hög temperatur „1“
finns, kommer den att tändas om motorn blir
överhettad. 
Om så sker, stanna motorn omedelbart !

5.3. Tillsyn var 250:e Drifttimme

5.3.1. Tillsyn av oljebadluftfilter

20

– Tag av oljeskålen „1“ och rengör.

– Tag bort regnskyddskåpa „2“ och cyklonav-
skiljare „3“ och gör rent.

– Rengör alltid insugningsrör „4“.

– Kontrollera tätningsring „5“ och byt vid behov.

– Fyll på motorolja till oljeskålens markering „6“
och återmontera skålen (Bild 20, Kap. 4.1.2.).

När filterpackningen är kraftigt smutsat måste
även filtrets överdel rengöras på följande sätt:



21

– Demontera filtrets överdel „1“ från motorn och
skölja det med dieselbränsle.

– Låt dieselbränslet rinna av väl resp. torka av
innan filtret åter sammantagas. 

– Vid oplan tätningsyta, sprickor i filterkroppen
och/eller avsaknad av filterull bytes filtret mot
ett nytt.

– Återmontera filtrets överdel med användande
av en ny flänspackning „3“.

– Kontrollera filtret och gör det brukbart genom
att fylla på olja (Kap. 4.1.2.).

5.3.2. Byte av smörjolja och oljefilter

Motorn måste stå vågrätt och ha stannats.
Smörjolja tappas ur endast vid varm motor.

Risk för brännskada på grund av het
olja. Tag hand om spillolja på miljörik-
tigt sätt.

22

23

– Lossa oljeavtappningspluggen „1“ och låt oljan
rinna ur fullständigt (Bild 22 utan oljetråg, 
Bild 23 med oljetråg).

– Skruva fast oljeavtappningspluggen „1“ med
ny tätning „2“.
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24

– Lossa oljefiltren med HATZ bandnyckel „1“
(beställ.nr 62030701) eller likvärdig och 
skruva ur detsamma.

25

– Bakom oljefiltret liggande sil „1“ lyfts med
hjälp av gängtapp bort från oljetrycksventilen. 
Tätningsytan får inte „2“ får därvid inte 
skadas.

– Silen „1“ renblåses med tryckluft från insidan.

– Rengjord sil trycks åter fast mot oljetrycksven-
tilen.

Oljefiltret bytes alltid mot nytt.

1

G3/28

2

26

– Tätningsyta „1“ rengöres noggrant.

– Oljefiltrets tätningsring „2“ avoljas lätt. 

– Oljefiltret „3“ skruvas och drages åt för hand.

– Fyll på smörjolja (Kap. 4.1.1.).

– Efter kort provkörning kontrolleras om oljefil-
tret håller tätt. Efterdrag vid behov.

Kontrollera smörjoljenivån och fyll på vid behov.

18



5.3.3. Kontroll och inställning av 
ventilspel

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

– Avlägsna eventuell smuts vid ventilkåporna.

27

– Avlägsna skruv „1“ och tag av ventilkåpa „3“
med tätningsringar „2“ och „4“.
Använd alltid nya tätningsringar.

Inställningsförfarande:
Cylinder 1 = svänghjulsida - rotationsriktning
medurs.
Cylinder 2 = kraftuttagssida - rotationsriktning
moturs.

– Vrid motorn i rotationsriktningen till dess 
ventilerna för cyl. 2 överlappar varandra.
(Avgasventil ännu inte stängd, insugventil 
börjar öppna).

– Vrid vevaxeln 180° i rotationsriktningen och
kontrollera resp. ställ in ventilspelet för cyl. 1.

– Vrid vevaxeln ytterligare 180° i rotationsrikt-
ningen och kontrollera resp. ställ in ventilspe-
let för cyl. 2.

Inställning:

– Kontrollera ventilspelet (0.10mm )med blad-
mått „5“ (Bild 27, Kap 3.1.).

– Erfodras justering av ventilspelet lossas mutter
„6“ och ställskruv „7“ vrides till dess bladmått-
tet, sedan mutter „6“ dragits åt, kan dragas
emellan med knappt kännbart motstånd.
(Bild 27)

– Sätt på ventilkåpan och drag åt likformigt.

– Efter kort provkörning kontrolleras att ventilkå-
porna är täta.

5.3.4. Rengöring av kylluftområden

28

– Demontera samtliga luftledplåtar.

Torr nedsmutsning:
– Torka och borsta rent på alla luftledplåtar, kring

topplocken och cylindrarna samt svänghjulets
fläktblad. Blås rent med tryckluft.

Fuktig resp. oljig nedsmutsning:
– Lossa batterikablarna.

– Behandla - enl. tillverkarens föreskrifter - hela
området med rengöringsmedel, kallavfettning
etc. Spola av med kraftig vattenstråle.

19



Spruta inte direkt på elektriska komponenter och
kabelanslutningar. Torka genast med tryckluft.

– Fastställ orsaken till nedoljningen och reparera
alla läckage.

Återmontera luftledplåtar.

Motorn får under inga omständigheter
köras utan luftledplåtar!

– För att förhindra rostangrepp skall motorn
varmköras omedelbart efter sammanbygg-
ningen.

5.3.5. Kontroll av skruvförband

Så långt de är åtkomliga inom ramen för tillsyns-
arbete kontrolleras alla skruvförband, spännband
och övriga på motorn fästade komponenter resp.
motorns fastsättning med hänsyn till tillstånd
och åtdragning. 
Topplocket skall ej efterdragas.

29

Justerskruvarna för varvtalsinställning
och insprutningssystem är målade

med låslack. Efterdrag eller justera dem ej.

5.4. Tillsyn var 500:e Drifttimme

5.4.1. Byt bränslefilter

Tillsynsintervallen för bränslefiltret beror på hur
rent det använda bränset är, minska den till 250
drifttimmar om nödvändigt.

Använd ej öppen låga och rök ej vid
arbete med bränslesystemet !

Viktigt !
Håll rent, så att ingen smuts kommer i 
bränsleslangen.

– Stoppa bränsletillförsel.

30

– Bränsletillförselslangen „1“ lossas på båda
sidor av bränslefiltret „2“ och nytt filter sätts
in. Observera flödesriktningen - pil -.

– Släpp fram bränslet resp. förpumpa.
(Kap. 4.1.3.)

– Efter kort provkörning kontrolleras tätheten
hos filter och slangar.
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5.4.2. Tillsyn av torrluftfilter

Det är bäst att rengöra luftfiltret endast när sköt-
selindikatorn visar att det är dags. 
Förutsättningen är en säker funktion hos tillsyns-
vakten, kap. 6.1.
Bortsett från detta bör filtret bytas efter varje
500 timmars drift.

31

– Tag av regnskyddskåpa „1“ och gör rent.

– Lossa vingmutter „2“ och tag av locket „3“
med dammutsläppsventil „4“.

– Undersök förekomst av deformation, åldrande
och sprickor hos lock och dammutsläpp. Byt
när så behövs.

– Skruva av flänsmutter „5“.

– Drag försiktigt ut filterpatron „6“.

– Filterinsatsen får inte användas om skador
finns på filtret, „6“ eller tätningsläppen „7“.

– Drag ut ledapparat „8“ ur filterhuset „9“.

– Rengör samtliga delar utom filterpatronen.

Spruta inte i insugningsöppningen till motorn.

Rengörning av filterinsats

Torr smuts

32

– Blås torr tryckluft, med på tryckluftpistol mon-
terad vinklat rör, genom insatsen inifrån och ut
och fram och tillbaka till dess det inte kommer
mer damm.

Viktigt!
Trycket får inte överstiga 5 bar.

Fuktig resp. oljig smuts
Byt filterinsats.

– Återmontering sker i omvänd ordning.

Ge akt på tätningen i flänsmutter „5“ och om 
tätningen är defekt, byt flänsmutter.
Se till att dammutsloppsventilen är rätt riktad
nedåt (Bild 31).

– Sedan filtret monterats återställs tillsynsvakten
„3“ - om installerad - genom att trycka på 
returknappen „4“ (Bild 33).
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6. Funktionsprov.

6.1. Luftfilter - tillsynsvakt
(endast i utförande med torrluftfilter)

Elektrisk visning

33

– Skruva av tillsynskontakten „2“ och koppla
åter in den i elsystemet.

34

– Vrid startnyckeln till läge I.

– Framställ vakuum genom att suga kraftigt från
tillsynskontakten varvid kontrollampan „1“
skall tändas (Bild 33).

– Om ingenting händer, kontrollera kabelanslut-
ningar, resp. byt resp. glödlampa och eller till-
synskontakt.

Mekanisk visning
– Skruva av tillsynsvakten „3“ (Bild 33).

– Framställ vakuum genom att suga kraftigt från
tillsynsvakten varvid rött fält skall bli synligt. 
I annat fall byts tillsynsvakten.

– Före idrifttagning av tillsynsvakten „3“ åter-
ställs den genom att tryck på knappen „4“.
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7. Störningar - Åtgärd och Orsak

Störningens Art Möjlig Orsak Åtgärd Kap.

23

Motorn startar inte
eller inte genast,
men låter sig dra-
gas runt av start-
motorn.

Vid låga tempera-
turer.

Varvtalsspaken i stopp-eller
tomgångsläge. 
Stopparm i stoppläge. 

Inget bränsle i insprutnings-
pumpen.

Otillräcklig kompression:
- Felaktigt ventilspel.
- Ventiler slitna.
- Cylinder och/eller kolvringar

slitna.

Spridare inte funktionsduglig.

Startgränstemperatur 
understigen.

Maskinen ej frikopplad.

Förglödningen felaktig
(Extra Utrustning).

Bränslet grumligt på grund av
otillräcklig köldbeständighet.

För reglagen till start-läge.

Fyll på Bränsle.
Kontrollera bränsle tillförseln:
om utan framgång:
- Tillförsel till motor.
- Bränslefilter.
- Kontrollera matarpumpens

funktion.

Kontrollera/ställ in ventilspelet.
Se verkstadshandbok.

Se verkstadshandbok.

Se verkstadshandbok.

Använd förglödningen 
(Extra Utrustning).

Frikoppla motorn från maskinen
om så är möjligt.

Se verkstadshandbok.

Lossa returslangen och pumpa
med matarpumpen. Kontrollera
att bränslet som rinner ut ej är
grumligt.

Är bränslet grumligt värms an-
tingen motorn upp eller töms
hela bränsletillförselsystemet.
Fyll på temp.-beständig bränsle-
blandning.

4.2.1.

4.1.3.

5.4.1.

4.1.3.

5.3.3.

4.2.2.

4.1.3.

4.1.3.



Störningens Art Möjlig Orsak Åtgärd Kap.
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Vid låga 
temperaturer.

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

Motorn tänder,
men stannar så
snart startmotorn
kopplas ur.

Motor stopt tijdens
gebruik.

För lågt startvarvtal.
- För tjock smörjolja.

- Dåligt laddat batteri.

el i det elektriska systemet:
- Batteri- och/eller andra kablar

felaktigt anslutna.
- Lösa och/eller korroderade

kabelanslutningar.
- Batteriet defekt och/eller

oladdat.
- Startmotor defekt.
- Defekta reläer, övervaknings-

detaljer etc.

Varvtalsspak inte tillräckligt i
riktning START.

Maskinen inte frånkopplad.

Bränslefiltret täppt.

Bränsletillförseln avbruten.

Brandstoftoevoer onderbroken.
- Tank leeg.
- Brandstoffilter verstopt.
- Brandstofopvoerpomp defekt.

Mechanisch defekt.

Byt smörjolja och fyll på av rätt
viskositetsklass.

Kontrollera batteriet och om
nödvändigt kontakta fackverk-
stad.

Kontrollera el.-systemet och
dess komponenter eller kontakta
HATZ-service.

För spaken till START-läge.

Frikoppla motorn om så är 
möjligt.
Byt bränslefilter.

Kontrollera systematiskt hela
bränsletillförselsystemet.

Tank vullen.
Filter vervangen.
Gehele brandstofsysteem kon-
troleren.
HATZ organisatie inschakelen.

5.3.2.
4.1.1.

8.

8.

4.2.1.

5.4.1.

4.1.3.
5.4.1.

4.1.3.



Störningens Art Möjlig Orsak Åtgärd Kap.
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Motorn sjunker i
effekt och varvtal.

Motorn sjunker i
effekt och varvtal.
Svart avgasrök.

Motor blir mycket
varm.
Varningslampan
för hög topplock-
stemperatur (Extra
Utrustning) tänds.

Bränsletillförseln påverkad:
- Tanken tom.
- Bränslefiltret täppt.
- Tankavluftning otillräcklig.
- Slanganslutningar otäta.

- Varvtalsspaken stannar inte i
önskat läge.

Luftfiltret igensatt.

Ventilspel felaktigt.

Spridarinsatser felaktiga.

För mycket smörjolja i motorn.

Otillräcklig kylning:
- Hela kylsystemet nedsmutsat.
- Otillräckligt tätande luftled-

plåtar.

Fyll på bränsle.
Byt bränslefilter.
Säkerställ tillräcklig avluftning.
Kontrollera tätheten hos slang-
förskruvningar.

Blockera varvtalsspaken.

Rengör luftfiltret alt. byt ut.

Ställ in ventilspel.

Se verkstadshandbok.

Tappa ur smörjolja till övre 
markering på oljestickan.

Rengör kylsystemet.
Kontrollera att luftledplåtar 
och schakt är kompletta och 
vältätande.

4.1.3.
5.4.1.

5.3.1.
5.4.2.
5.3.3.

5.3.2.

5.3.4.



8. Arbeten på elektriska
systemet

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

som kan få dem att tända. Rök inte. 
Skydda ögon, hud och kläder mot dn frätande
batterisyran. Häll genast vatten över sy-
rastänk. Vid nödfall kalla på läkare.

– Förväxla inte batteriets PLUS(+) och 
MINUS (–) pol.

– Vid anslutning till batteriet skall först plus-ka-
beln och sedan minus-kabeln anslutas.
Minuspol till jord = Motorblocket.

– Vid urkoppling skall först minus-kabeln och
sedan plus-kabeln lossas.

– Undvik ovillkorligen kortslutning och jordkon-
takt med strömförande kabel.

– Kontrollera vid störningar först att kabelanslut-
ningen har god kontakt.

– Utbrända indikatorlampor skall genast 
ersättas med nya.

– Tag inte ur startnyckeln under drift.

– Koppla inte ur batteriet när motorn går.
Elektriska gnistor kan orsaka skador på elkom-
ponenter.

– Vid rengöring av motorn får vatten inte sprutas
direkt på elektriska komponenter.Om detta inte
kan undvikas skall batteriet koppas ur i förväg
och före återanslutningen skall alla komponen-
ter noggrant blåsas torra.

– Vid svetsarbeten på motorn eller maskinen
skall svetsaggregatets jordklämma placeras så
nära svetsstället som möjligt och batteriet
kopplas ur.Vid växelströmsgeneratorer måste
anslutningen till spänningsregulatorn brytas.

Tillhörande kopplings-schema bifogas motorer
med elektrisk utrustning. Ytterligare kopplingss-
schemor kan vid behov rekvireras.

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

9. Konservering

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