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IINNSSTTRRUUKKCCJJAA
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NNoowwyy  ssiillnniikk  wwyyssookkoopprręężżnnyy  ffiirrmmyy  HHAATTZZ

Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego przez 
producenta urządzenia, w którym jest zamontowany. Każdy inny sposób wykorzystania
silnika jest niezgodny z jego przeznaczeniem. Fabryka silników HATZ nie odpowiada za
ryzyko i szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania silnika. Ryzyko ponosi wyłącznie
użytkownik.
W ramach prawidłowego użytkowania silnika należy przestrzegać także wyznaczonych 
instrukcji dotyczących przeglądów technicznych i konserwacji silnika. Nieprzestrzeganie
powyższych zasad prowadzi do uszkodzenia silnika.
Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy koniecznie przeczytać instrukcję 
użytkowania. Instrukcja pozwoli uniknąć wypadków, umożliwi prawidłową obsługę, 
konserwację, a tym samym zapewni maksymalną żywotność silnika.
Prosimy o przekazanie instrukcji użytkowania wszystkim użytkownikom oraz kolejnym
właścicielom silnika.

Światowa ssiieećć  sseerrwwiissoowwaa  ffiirrmmyy  HHAATTZZ służy Państwu radą, dostarcza części zamiennych i
wykonuje usługi serwisowe.
W załączonym spisie znajdą Państwo adres najbliższego ppuunnkkttuu  sseerrwwiissoowweeggoo  ffiirrmmyy
HHAATTZZ.

Prosimy o wyłączne stosowanie oorryyggiinnaallnnyycchh  cczzęęśśccii  zzaammiieennnnyycchh  ffiirrmmyy  HHAATTZZ.. Jedynie
części naszej produkcji spełniają wymogi precyzji oraz jakości wykonania. Numery 
katalogowe znajdą Państwo na załączonej liście części zamiennych. Prosimy zwrócić
uwagę na przygotowane na tablicy M00 zestawy części zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w ramach technologicznego 
doskonalenia naszych produktów.

FFAABBRRYYKKAA  SSIILLNNIIKKÓÓWW  HHAATTZZ  GGMMBBHH  &&  CCOO  KKGG

1



Strona
11.. WWaażżnnee  wwsskkaazzóówwkkii  ddoottyycczząąccee  

bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  oobbssłłuuggii  ssiillnniikkaa 3

22.. OOppiiss  ssiillnniikkaa 5

33.. UUwwaaggii  ooggóóllnnee 6
3.1. Dane techniczne 6
3.2. Transport 7
3.3 Wskazówki zainstalowania silnika 7
3.4. Stopień wykorzystania silnika 7
3.5. Tabliczka identyfikacyjna 8

44.. OObbssłłuuggaa 8
4.1. Przed pierwszym uruchomieniem 8
4.1.1. Olej silnikowy 8
4.1.2. Paliwo 9
4.1.3. System mechanicznego nadzoru 

ciśnienia oleju 10
4.2. Uruchomienie silnika 11
4.2.1. Przygotowanie silnika do 

uruchomienia 11
4.2.2. Uruchomienie rozrusznikiem 

elektr. 12
4.3. Wyłączenie – stop 13

55.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa 15
5.1. Lista zabiegów konserwacyjnych 15
5.2. Konserwacja co 88  ––  1155  godzin 

pracy silnika 17
5.2.1. Sprawdzenie poziomu oleju 17
5.2.2. Sprawdzenie obszaru dolotowego 

powietrza do spalania 17
5.2.3. Sprawdzenie kontrolki 

konserwacyjnej filtra powietrza 17
5.2.4. Sprawdzenie obszaru powietrza 

chłodzącego 18
5.2.5. Sprawdzenie oddzielacza wody 18

Strona

5.3. Konserwacja co 225500  godzin 
pracy silnika 19

5.3.1. Wymiana oleju silnikowego i 
filtra oleju 19

5.3.2. Sprawdzenie i regulacja 
zaworów 20

5.3.3. Oczyszczenie obszaru 
powietrza chłodzącego 21

5.3.4. Sprawdzenie złącz śrubowych 21
5.3.5. Oczyszczenie sitka rury 

wydechowej 22

5.4. Konserwacja co 550000 godzin pracy 
silnika 22

5.4.1. Wymiana filtra paliwa 22
5.4.2. Konserwacja filtra powietrza 

suchego 23

66.. UUsstteerrkkii  ––  pprrzzyycczzyynnyy  ––  
rroozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmuu 25

77.. IInnssttaallaaccjjaa  eelleekkttrryycczznnaa 30

88.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa 30

2

SSppiiss  ttrreeśśccii

Niniejszy symbol sygnalizuje ważne zasady bezpieczeństwa.
Prosimy o ich dokładne przestrzeganie, w celu uniknięcia sytuacji 
niebezpiecznych dla ludzi i materiału.
Poza tym obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa lub przepisy 
bezpieczeństwa właściwych związków branżowych.



11.. WWaażżnnee  wwsskkaazzóówwkkii  ddoottyycczząąccee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  
oobbssłłuuggii  ssiillnniikkaa

Silniki wysokoprężne HATZ są ekonomiczne, wytrzymałe i trwałe. Dlatego są one 
instalowane najczęściej w urządzeniach wykorzystywanych w ramach działalności 
gospodarczej.
Producent urządzenia będzie przestrzegał ewentualnych przepisów bezpieczeństwa pracy
urządzenia, gdyż silnik stanowi integralną część urządzenia. 
Niezależnie od tego umieszczamy w niniejszej instrukcji dodatkowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
W zależności od zastosowania i sposobu instalowania silnika producent urządzenia 
napędzanego silnikiem i użytkownik urządzenia będą musieli dodatkowo zamontować
mechanizmy bezpieczeństwa wykluczające niewłaściwe użytkowanie, np.:

– niektóre części układu wydechowego oraz powierzchnia silnika są z natury rzeczy
gorące, co oznacza, że nie wolno ich dotykać w czasie pracy silnika, aż do ochłodzenia
po jego wyłączeniu.

– niewłaściwe podłączenie kabli lub niewłaściwa obsługa instalacji elektrycznej może 
prowadzić do tworzenia się iskier, czego należy unikać.

– po zamontowaniu silnika do urządzenia należy zabezpieczyć obracające się części
przed możliwością dotknięcia. 
Firma HATZ dostarcza elementy osłaniające przekładnię pasową napędu wentylatora
chłodzącego i napędu alternatora.

– Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać stosowne informacje w instrukcji
użytkowania.

– Mechaniczne instalacje uruchamiające nie powinny być obsługiwane przez dzieci lub
osoby fizycznie słabe.

– Przed uruchomieniem silnika należy się upewnić, czy zostały zainstalowane wszystkie
przewidziane elementy ochronne.

– Silnik może być obsługiwany, konserwowany i naprawiany wyłącznie przez uprawnione
do tego osoby.

– Zabezpieczyć kluczyk stacyjki przed nieautoryzowanym dostępem.

– Nigdy nie używać silnika w pomieszczeniach zamkniętych lub źle wentylowanych. 
Nie wdychać spalin – grozi zatruciem!

– Paliwa i smary także mogą zawierać substancje trujące. Należy przestrzegać przepisów
producenta paliw.
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WWaażżnnee  wwsskkaazzóówwkkii  ddoottyycczząąccee  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  
oobbssłłuuggii  ssiillnniikkaa

– Czyszczenie, prace konserwacyjne oraz naprawy należy przeprowadzać tylko przy
wyłączonym silniku.

– Tankować tylko przy wyłączonym silniku. 
Nie tankować nigdy w pobliżu otwartych płomieni lub iskier, nie palić. 
Nie rozlewać paliwa.

– Materiały wybuchowe i materiały łatwopalne trzymać z daleka od silnika, ponieważ
układ wydechowy nagrzewa się silnie podczas pracy silnika.

– Osoby pracujące przy włączonym silniku powinny nosić odzież roboczą, która dobrze
przylega do ciała. Nie wolno nosić łańcuszków, bransoletek i innych przedmiotów, 
którymi można łatwo zaczepić o urządzenie.

– Należy przestrzegać wszystkich umieszczonych na silniku tabliczek informacyjnych i
ostrzegawczych oraz utrzymywać je w takim stanie, żeby zawsze były czytelne. 
W przypadku odklejenia się lub silnego zabrudzenia  tabliczki prosimy zamówić nową w
najbliższym ppuunnkkcciiee  sseerrwwiissoowwyymm  HHAATTZZ..

– Każda niefachowo dokonana zmiana przy silniku wyklucza wszelką odpowiedzialność
producenta za powstałe w wyniku tego szkody.

Jedynie regularna konserwacja według wskazań producenta gwarantuje sprawne działanie
silnika.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed uruchomieniem silnika o 
skontaktowanie się z najbliższym ppuunnkktteemm  sseerrwwiissoowwyymm  HHAATTZZ..
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22.. OOppiiss  ssiillnniikkaa

Rys. 1

5

1 Króciec wlewu oleju
2 Bagnet
3 Tabliczka informacyjna
4 Otwór dolotowy spalanego powietrza
5 Filtr powietrza suchego
6 Korek spustowy paliwa
7 Pokrywka głowicy cylindra
8 Korek wlewu paliwa
9 Wlot powietrza chłodzącego

10 Mechaniczna kontrolka 
konserwacyjna

11 Dźwignia zmiany biegów
12 Filtr olejowy
13 Filtr paliwa
14 Wylot powietrza chłodzącego
15 Tłumik
16 Elektrostarter
17 Centralna wtyczka instalacji 

elektrycznej
18 Wkręt spustowy oleju



33.. UUwwaaggii  ooggóóllnnee

33..11.. DDaannee  tteecchhnniicczznnee

TTyypp 11DD9900 ..

Wyposażenie V / W 

Rodzaj silnika Czterosuwowy silnik wysokoprężny 
chłodzony powietrzem

System spalania Wtrysk bezpośredni

Liczba cylindrów 1

Średnica cylindra/ skok mm 104 / 85

Pojemność skokowa cm3 722

Ilość oleju smarowego 
bez filtra oleju ok. l 1,5 1)

z filtrem oleju ok. l 1,6 1)

Różnica między
znakowaniem „max“ i „min“ ok. l 0,7 1)

Zużycie oleju smarowego ok. 1 % zużycia paliwa
(po okresie docierania) w odniesieniu do pełnego obciążenia

Ciśnienie oleju smarowego
Temperatura oleju 100 ± 20 °C min. 0,6 bar przy 850 min-1

Kierunek obrotów patrząc
na koło zamachowe w lewo

Luz zaworowy przy 10 - 30 °C
Wpust mm 0,30
Wypust mm 0,30

Maksymalne dopuszczalne 
położenie ukośne przy pracy ciągłej 25° 2)

Masa (łącznie z bakiem, filtrem 
powietrza, tłumikiem i elektrostarterem)
Wersja V ok. kg 96
Wersja W ok. kg 98

Wyposażenie VV:: normalne wyrównanie masy, lewobieżne
W: dodatkowe wyrównanie masy, lewobieżne

1) Niniejsze dane należy rozumieć jako wartości przybliżone. Miarodajne jest zawsze 
znakowanie „„mmaaxx““ na bagnecie, rys. 6.

2) Przekraczanie niniejszych wartości granicznych powoduje uszkodzenie silnika.
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33..22.. TTrraannssppoorrtt

2

PPuunnkkttyy  uussttaallaajjąąccee  ddllaa  oottwwoorróóww  
ttrraannssppoorrttoowwyycchh  „„11““,,  ppaattrrzz  rryyss..  22..  

OOttwwoorryy  ttrraannssppoorrttoowwee  ssłłuużżąą  ddoo  
bbeezzppiieecczznneeggoo  ttrraannssppoorrttuu  ssiillnniikkaa  ii  
wwyyppoossaażżeenniiaa  ddooddaattkkoowweeggoo..  NNiiee  ssłłuużżąą  ii  
nniiee  zzoossttaałłyy  sskkoonnssttrruuoowwaannee  ddoo  ppooddnnoosszzeenniiaa
ccaałłyycchh  uurrzząąddzzeeńń..

33..33.. WWsskkaazzóówwkkii  zzaaiinnssttaalloowwaanniiaa  
ssiillnniikkaa

„Poradnik wyboru i instalacji silnika“ 
zawiera wszystkie niezbędne informacje
dotyczące użytkowania silnika w 
przypadku, gdy silnik jeszcze nie został
zainstalowany w żadnym urządzeniu. 
Poradnik jest dostępny w najbliższym
punkcie serwisowym HATZ.

3

NNaalleeżżyy  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  mmaakkssyymmaallnneejj
ddooppuusszzcczzaallnneejj  ssiiłłyy  ii  mmoommeennttuu  

oobbrroottoowweeggoo  ppooddaanneeggoo  nnaa  ddźźwwiiggnnii  zzmmiiaannyy
bbiieeggóóww  ii  nnaa  ddźźwwiiggnnii  ssttoopp,,  ppoonniieewwaażż  
pprrzzeekkrroocczzeenniiee  mmaakkssyymmaallnnyycchh  wwaarrttoośśccii
mmoożżee  ssppoowwooddoowwaaćć  uusszzkkooddzzeenniiee  
ooggrraanniicczznniikkaa  oorraazz  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  
eelleemmeennttóóww  rreegguullaattoorraa..

33..44.. SSttooppiieeńń  wwyykkoorrzzyyssttaanniiaa  ssiillnniikkaa

Brak obciążenia lub bardzo niewielkie
obciążenie przy dłuższej pracy silnika
może negatywnie wpłynąć na jego 
parametry pracy. Zalecamy zatem
obciążanie silnika w co najmniej 15%. 
Przy tak niskim stopniu wykorzystania
mocy silnika należy na krótko przed jego
wyłączeniem mocniej go dociążyć.
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33..55.. TTaabblliicczzkkaa  iinnffoorrmmaaccyyjjnnaa

4

Tabliczka informacyjna znajduje się na
skrzyni korbowej (rozdział 2) i zawiera 
następujące informacje o silniku:

➀ rodzaj silnika
➁ znak identyfikacyjny 

(wyłącznie w wersjach specjalnych)
➂ numer silnika
➃ maksymalne obroty silnika.

Prosimy pamiętać, aby przy każdym 
zamawianiu części zamiennych lub w 
przypadku jakichkolwiek zapytań 
koniecznie podawać powyższe parametry
(patrz także: lista części zamiennych, 
strona 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

44.. OObbssłłuuggaa

44..11.. PPrrzzeedd  ppiieerrwwsszzyymm  
uurruucchhoommiieenniieemm

Zwykle silniki są dostarczane bez paliwa i
oleju.

44..11..11.. OOlleejj  ssiillnniikkoowwyy

JJaakkoośśćć  oolleejjuu
Dopuszczalne są wszelkie oleje markowe
spełniające co najmniej jedną z
następujących specyfikacji:

AACCEEAA  ––  BB22  //  EE22 lub lepsze
AAPPII  ––  CCDD  //  CCEE  //  CCFF  //  CCFF--44  //  CCGG--44
lub lepsze

Jeśli stosuje się oleje o niższej jakości, 
olej należy wymieniać co 150 godzin pracy
silnika.

LLeeppkkoośśćć  oolleejjuu

5

Przy uruchamianiu silnika na zimno należy
dobrać, w zależności od temperatury 
otoczenia, zalecaną lepkość oleju.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

104

86

68

50

32

14

-4

-22

-40

OIL: SAE...°C°F

5
W

/3
0

5
W

/4
0

10
W

/4
0

10
W

/3
0

15
W

/4
0

3
0 4

0

122

10
W

8



Uzupełnianie i sprawdzanie poziomu oleju
musi odbywać się przy poziomym
położeniu silnika.

6

– Usunąć wkręt wlewu oleju „1“ i bagnet
„2“.

– Uzupełnić olej silnikowy do znakowania
„„mmaaxx““ na bagnecie.
Ilość oleju smarowego, patrz rozdział 3.1.

– Wkręt wlewu oleju dokręcić ręką.

44..11..22.. PPaalliiwwoo

TTaannkkoowwaaćć  ttyyllkkoo  pprrzzyy  wwyyłłąącczzoonnyymm
ssiillnniikkuu..  NNiiee  ttaannkkoowwaaćć  nniiggddyy  ww

ppoobblliiżżuu  oottwwaarrttyycchh  ppłłoommiieennii  lluubb  iisskkiieerr,,  
nniiee  ppaalliićć..  SSttoossoowwaaćć  ttyyllkkoo  cczzyyssttee  ppaalliiwwoo  ii
cczzyyssttee  ppoojjeemmnniikkii  nnaappeełłnniiaajjąąccee..  
NNiiee  rroozzlleewwaaćć  ppaalliiwwaa..

Można stosować wszystkie oleje 
napędowe spełniające minimum 
następujących specyfikacji:

EENN  559900 lub
BBSS  22886699  AA11  //  AA22 lub
AASSTTMM  DD  997755  --11DD  //  22DD

7

– Napełnić zbiornik paliwa olejem 
napędowym przynajmniej do połowy.
W przypadku dobudowanego lub 
zamontowanego nad pompą wtryskową
zbiornika paliwa odpowietrzenie układu
paliwowego nastąpi samoczynnie.

8

– Jeśli zbiornik paliwa nie jest dobudowany
lub zamontowany nisko, należy tak długo
pompować dźwignią ręczną znajdującą
się przy pompie wtryskowej, aż paliwo w
sposób słyszalny wróci przewodem 
wtryskowym do zbiornika paliwa.

9



Przy temperaturach poniżej 0 °C stosować
paliwo zimowe lub odpowiednio wcześnie
dolać nafty.

44..11..33.. SSyysstteemm  mmeecchhaanniicczznneeggoo  nnaaddzzoorruu  
cciiśśnniieenniiaa  oolleejjuu  
(wyposażenie dodatkowe)

Uaktywnienie systemu mechanicznego
nadzoru ciśnienia oleju jest konieczne:
• przed pierwszym uruchomieniem lub

przy pustym układzie paliwowym.

• przy automatycznym zatrzymaniu silnika
z powodu niedostatecznego naoliwienia.

– Napełnianie paliwa, rozdział 4.1.2.

– Sprawdzanie poziom oleju smarowego,
rozdział 5.2.1.

9

Najniższa tempera-
tura otoczenia w
°C przy starcie

Stosunek procentowy
nafty w

paliwie na
lato

paliwie na
zimę

0 do –10
–10 do –15
–15 do –20
–20 do –30

20 %
30 %
50 %

–

–
–

20 %
50 %

– Dźwignię ręczną „1“ w celu uaktywnienia
naciskać przez ok. 5 sekund, rys. 9.

– W silnikach z pompą wtryskową 
równocześnie kilkakrotnie uruchomić 
dźwignię ręczną, rys. 8.

10

Polecenia dotyczące uruchomienia 
systemu mechanicznego nadzoru ciśnienia
oleju są przedstawione w formie symboli
graficznych na tabliczce informacyjnej 
silnika.

UUwwaaggaa!!
NNiieezzaalleeżżnniiee  oodd  ttaakkiieeggoo  nnaaddzzoorruu  cciiśśnniieenniiaa
oolleejjuu  nnaalleeżżyy  sspprraawwddzzaaćć  ppoozziioomm  oolleejjuu  ccoo  
88--1155  ggooddzziinn  pprraaccyy  ssiillnniikkaa..
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44..22.. UUrruucchhoommiieenniiee  ssiillnniikkaa

NNiiggddyy  nniiee  uużżyywwaaćć  ssiillnniikkaa  ww  źźllee
wweennttyylloowwaannyycchh  lluubb  zzaammkknniięęttyycchh

ppoommiieesszzcczzeenniiaacchh  ––  ggrroozzii  zzaattrruucciieemm..  
PPrrzzeedd  uurruucchhoommiieenniieemm  ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy  
uuppeewwnniićć  ssiięę,,  żżee  nniikktt  nniiee  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ww  
ttaakkiieejj  ooddlleeggłłoośśccii  oodd  ssiillnniikkaa  lluubb  uurrzząąddzzeenniiaa,,
kkttóórraa  zzaaggrraażżaałłaabbyy  jjeeggoo  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwuu
oorraazz  żżee  zzoossttaałłyy  zzaaiinnssttaalloowwaannee  wwsszzyyssttkkiiee
eelleemmeennttyy  oocchhrroonnnnee..

11

PPoodd  żżaaddnnyymm  ppoozzoorreemm  nniiee  ssttoossoowwaaćć  
ssppeeccyyffiikkóóww  ww  aaeerroozzoolluu  wwssppoommaaggaajjąąccyycchh
uurruucchhoommiieenniiee  ssiillnniikkaa!!

44..22..11.. PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ssiillnniikkaa  ddoo  
uurruucchhoommiieenniiaa

– Jeśli to możliwe, oddzielić silnik od 
napędzanego urządzenia za pomocą
sprzęgła.
Urządzenie zawsze powinno być na
biegu jałowym.

12

– Dźwignię zmiany biegów „1“ ustawić w
zależności od potrzeb i możliwości albo
w pozycji 1/2 START albo maks. START. 
Niższe obroty powodują mniej dymu przy
uruchamianiu silnika.

– Zwrócić uwagę na to, by dźwignia stop
„2“ (wyposażenie dodatkowe) znajdowała
się w pozycji roboczej „START“.

11



44..22..22.. UUrruucchhoommiieenniiee  rroozzrruusszznniikkiieemm
eelleekkttrr..

Przygotowanie silnika do uruchomienia,
patrz rozdział 4.2.1.

Uruchomienie silnika

13

– Włożyć kluczyk do stacyjki i ustawić na
ppoozzyyccjjii  II, rysunek 13.

– Świeci się kontrolka akumulatora „2“ i
kontrolka ciśnienia oleju „3“.

– Przekręcić kluczyk na ppoozzyyccjjęę  IIII..

– Po uruchomieniu silnika puścić kluczyk.
Kluczyk powinien samoczynnie wrócić
do ppoozzyyccjjii  II i pozostać w niej przez cały
czas pracy silnika. 
Kontrolka akumulatora i kontrolka 
ciśnienia oleju powinny zgasnąć tuż po
uruchomieniu silnika. 
Zapali się kontrolka „1“ świadcząca o
tym, że silnik pracuje

– W przypadku ewentualnych zakłóceń
należy natychmiast wyłączyć silnik oraz
zlokalizować i usunąć przyczynę usterki
(rozdział 6).

�

�

�

�

�

– Czujnik temperatury silnika „4“ 
(wyposażenie dodatkowe) zapala się
wówczas, gdy temperatura głowicy 
cylindra staje się niedopuszczalnie 
wysoka.
WW  ttaakkiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  nnaalleeżżyy  wwyyłłąącczzyyćć  
ssiillnniikk  ii  uussuunnąąćć  pprrzzyycczzyynnęę  uusstteerrkkii, 
rozdział 6.

– Przed każdym ponownym 
uruchomieniem należy przekręcić kluczyk
z powrotem na ppoozzyyccjjęę  00. 
Mechanizm blokujący powtórzenie 
zapobiega zacinaniu się rozrusznika przy
włączonym silniku, a tym samym jego
uszkodzeniu.

NNiiggddyy  nniiee  uurruucchhaammiiaaćć  jjeesszzcczzee  pprraa--
ccuujjąącceeggoo  lluubb  ggaassnnąącceeggoo  ssiillnniikkaa  ––
nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  zzłłaammaanniiaa  zzęębbaa.

UUwwaaggaa!!
Jeśli silnik jest wyposażony w moduł 
ochraniający starter, po nieudanym 
uruchomieniu silnika lub po jego 
wyłączeniu należy przekręcić kluczyk z 
powrotem na ppoozzyyccjjęę  00 na przynajmniej 
8 sekund, aby móc podjąć kolejną próbę.

SSyysstteemm  wwssttęęppnneeggoo  ppooddggrrzzeewwaanniiaa  
ssiillnniikkaa  zz  żżaarroowwąą  aauuttoommaattyykkąą  cczzaassoowwąą
(wyposażenie dodatkowe)

Przy temperaturze poniżej 0 °C dodatkowo
zapala się kontrolka wstępnego 
podgrzewania silnika „5“, rys. 13.

–Po zgaśnięciu kontrolki należy 
natychmiast uruchomić silnik.

12



MMeecchhaanniizzmm  aauuttoommaattyycczznneeggoo  
wwyyłłąącczzaanniiaa  ssiillnniikkaa  
(wyposażenie dodatkowe)

Cechą rozpoznawczą jest krótkotrwałe 
miganie wszystkich kontrolek po przekrę-
ceniu kluczyka na ppoozzyyccjjęę  II,, rysunek 13.

UUwwaaggaa!!
Jeśli silnik gaśnie tuż po uruchomieniu lub
w trakcie pracy, jest to sygnał, iż zadziałał
element monitorujący mechanizmu auto-
matycznego wyłączania. Wówczas zapala
się odpowiednia kontrolka, rys. 13 poz. 
2-4. Po zgaśnięciu silnika kontrolka świeci
się jeszcze przez około 12 sekund. 
Następnie system elektryczny wyłącza się
samoczynnie.
Wspomniana kontrolka zapali się 
ponownie, jeśli kluczyk zostanie 
przekręcony na ppoozzyyccjjęę  00, a następnie 
na ppoozzyyccjjęę  II. 
.
PPrrzzeedd  kkoolleejjnnyymmii  pprróóbbaammii  uurruucchhoommiieenniiaa  
ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy  uussuunnąąćć  uusstteerrkkęę,,  rroozzddzziiaałł  66..
Kontrolka zgaśnie przy następnym 
uruchomieniu silnika.
NNiieezzaalleeżżnniiee  oodd  iissttnniieejjąącceeggoo  mmeecchhaanniizzmmuu
aauuttoommaattyycczznneeggoo  wwyyłłąącczzaanniiaa  nnaalleeżżyy  
kkoonnttrroolloowwaaćć  ppoozziioomm  oolleejjuu  ccoo  88  ––  1155  ggooddzziinn
pprraaccyy  ssiillnniikkaa,,  rroozzddzziiaałł  55..22..11..

44..33.. WWyyłłąącczzeenniiee  ––  ssttoopp

WW  pprrzzeerrwwaacchh  lluubb  ppoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu
uużżyyttkkoowwaanniiaa  ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy  
zzaabbeezzppiieecczzyyćć  kklluucczzyykk  pprrzzeedd  
nniieeaauuttoorryyzzoowwaannyymm  ddoossttęęppeemm..

14

– Cofnąć dźwignię zmiany biegów „1“ do
ogranicznika STOP.

– W silnikach z zablokowaną dolną 
prędkością obrotową biegu jałowego
należy po cofnięciu dźwigni zmiany 
biegów „1“ przesunąć dźwignię stop „2“
w kierunku pozycji STOP i przytrzymać
tam tak długo, aż silnik zgaśnie.

– Po zgaśnięciu silnika puścić dźwignię
stop „2“ i dopilnować, żeby wróciła na
pozycję wyjściową „START“.

13



15

Świeci się kontrolka akumulatora i 
kontrolka ciśnienia oleju.

– Przekręcić kluczyk do ppoozzyyccjjii  00 i wyjąć
ze stacyjki. Kontrolki powinny zgasnąć.

IInnffoorrmmaaccjjaa::
Silniki wyposażone w mechanizm 
automatycznego wyłączania (rozdział
4.2.2.) można także wyłączyć, przekręcając 
kluczyk do ppoozzyyccjjii  00.

�

�

�

�

�
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55.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa

ZZaabbiieeggii  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee  wwyykkoonnyywwaaćć  ttyyllkkoo  pprrzzyy  wwyyłłąącczzoonnyymm  ssiillnniikkuu..
NNaalleeżżyy  pprrzzeessttrrzzeeggaaćć  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  pprrzzeeppiissóóww  ooddnnoośśnniiee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  ii  

uussuuwwaanniiaa  zzuużżyyttyycchh  oolleejjóóww,,  ffiillttrróóww  ii  śśrrooddkkóóww  cczzyysszzcczząąccyycchh..
ZZaabbeezzppiieecczzyyćć  kklluucczzyykk  ssttaaccyyjjkkii  pprrzzeedd  nniieeaauuttoorryyzzoowwaannyymm  ddoossttęęppeemm..
OOddłłąącczzyyćć  bbiieegguunn  uujjeemmnnyy  oodd  aakkuummuullaattoorraa..
PPoo  wwyykkoonnaanniiuu  wwsszzyyssttkkiicchh  zzaabbiieeggóóww  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyycchh  nnaalleeżżyy  sspprraawwddzziićć,,  cczzyy  zzoossttaałłyy  
zzeebbrraannee  wwsszzyyssttkkiiee  nnaarrzzęęddzziiaa  oorraazz  zzaammoonnttoowwaannee  wwsszzyyssttkkiiee  eelleemmeennttyy  oocchhrroonnnnee..
PPrrzzeedd  uurruucchhoommiieenniieemm  ssiillnniikkaa  nnaalleeżżyy  uuppeewwnniićć  ssiięę,,  żżee  nniikktt  nniiee  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ww  ttaakkiieejj
ooddlleeggłłoośśccii  oodd  ssiillnniikkaa  lluubb  uurrzząąddzzeenniiaa,,  kkttóórraa  zzaaggrraażżaałłaabbyy  jjeeggoo  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwuu..

55..11.. LLiissttaa  zzaabbiieeggóóww  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnyycchh

PPrrzzeerrwwyy  mmiięęddzzyy  NNiieezzbbęęddnnee  zzaabbiieeggii  kkoonnsseerrwwaaccyyjjnnee RRoozzddzziiaałł
pprrzzeegglląąddaammii

15

Co 8 – 15 godzin
pracy silnika lub
codziennie przed
pierwszym 
uruchomieniem

Sprawdzić poziom oleju.
Sprawdzenie obszaru dolotowego 
powietrza do spalania.
Sprawdzenie kontrolki konserwacyjnej filtra
powietrza.
Sprawdzenie obszaru powietrza
chłodzącego.
Sprawdzenie oddzielacza wody.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.

Co 250 godzin
pracy silnika

Wymiana oleju silnikowego i filtra oleju.
Sprawdzenie i regulacja zaworów.
Oczyścić obszar powietrza chłodzącego.
Sprawdzenie złącz śrubowych.
Oczyszczenie sitka rury wydechowej.

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.

Co 500 godzin
pracy silnika

Wymienić filtr paliwa.
Konserwacja filtra powietrza suchego.

5.4.1.
5.4.2.

8-15

250

500



16

Przedstawiona instrukcja konserwacji 
silnika jest załączona do każdego 
zakupionego silnika. Instrukcja powinna
być naklejona na silniku lub urządzeniu w
dobrze widocznym miejscu. 
Zamieszczona w tym rozdziale instrukcja
konserwacji decyduje o długości przerw
między przeglądami.

Przy silnikach nnoowwyycchh lub po ggeenneerraallnnyymm
rreemmoonncciiee po ppiieerrwwsszzyycchh  2255  ggooddzziinnaacchh
pprraaccyy należy zasadniczo:

– Wymienić olej silnikowy i filtr olejowy,
rozdział 5.3.1.

– Sprawdzić luz zaworów, ewentualnie 
regulować, rozdział 5.3.2.

– Sprawdzić złącza śrubowe, 
rozdział 5.3.4.
NNiiee  ddookkrręęccaaćć  śśrruubb  ssłłuużżąąccyycchh  ddoo  
zzaammooccoowwaanniiaa  ggłłoowwiiccyy  ccyylliinnddrraa..

WW  pprrzzyyppaaddkkuu  rrzzaaddkkiieeggoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  
ssiillnniikkaa, olej i filtr olejowy należy wymienić
nnaajjppóóźźnniieejj  ppoo  1122  mmiieessiiąąccaacchh, niezależnie
od całkowitej liczby godzin pracy silnika.

16

IN 0.1 mm
EX 0.2 mm



55..22.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ccoo  88  ––  1155  
ggooddzziinn  pprraaccyy  ssiillnniikkaa

55..22..11.. SSpprraawwddzzeenniiee  ppoozziioommuu  oolleejjuu

Poziom oleju sprawdzamy, gdy silnik 
znajduje się w pozycji poziomej i jest
wyłączony.

– Usunąć zanieczyszczenia w obrębie 
bagnetu.

17

– Odczytać poziom oleju na bagnecie, w
razie potrzeby uzupełnić do znakowania
„„mmaaxx““, (rozdział 4.1.1).

55..22..22.. SSpprraawwddzzeenniiee  oobbsszzaarruu  
ddoolloottoowweeggoo  ppoowwiieettrrzzaa  ddoo  
ssppaallaanniiaa

Silne zabrudzenia są sygnałem, iż wskutek
dużej ilości kurzu należy odpowiednio
skrócić przerwy między przeglądami 
konserwacyjnymi filtra powietrza.

– Sprawdzenie otworu dolotowego 
spalanego powietrza pod kątem 
zabrudzenia liśćmi, kurzem etc., 
w razie potrzeby oczyścić (rozdział 2).

m
ax

.

m
in

.

55..22..33.. SSpprraawwddzzeenniiee  kkoonnttrroollkkii  
kkoonnsseerrwwaaccyyjjnneejj  ffiillttrraa  ppoowwiieettrrzzaa  
(wyposażenie dodatkowe)

– Obroty silnika zwiększyć na krótko do
maksimum.

18

Jeżeli skurczy się przy tym gumowa 
zaślepka i zakryje zielone pole „1“, 
wówczas należy przeprowadzić 
konserwację filtra powietrza, rozdział 5.4.2.
W warunkach silnego zapylenia zaślepkę
należy kontrolować kilka razy na dzień.

17



55..22..44.. SSpprraawwddzzeenniiee  oobbsszzaarruu  ppoowwiieettrrzzaa
cchhłłooddzząącceeggoo

Silne zabrudzenia są sygnałem, iż wskutek
dużej ilości kurzu należy odpowiednio
skrócić przerwy między przeglądami 
konserwacyjnymi filtra powietrza.

– Sprawdzenie obszaru wlotu i wylotu 
powietrza pod względem silnego 
zabrudzenia liśćmi, kurzem itd., w 
razie potrzeby oczyścić, patrz rozdział 
2 i 5.3.3.
Kontrolka temperatury silnika „4“ – jeżeli
jest zamontowana – zapala się wtedy,
gdy silnik niebezpiecznie się przegrzewa,
rys. 15. 
WW  ttaakkiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  nnaalleeżżyy  nnaattyycchhmmiiaasstt
wwyyłłąącczzyyćć  ssiillnniikk!! (rozdział 4.3. i 5.3.3.)

55..22..55.. SSpprraawwddzzeenniiee  ooddddzziieellaacczzaa  wwooddyy

Przerwy między przeglądami
sprawdzającymi stan oddzielacza wody
zależą wyłącznie od ilości wody w paliwie i
od staranności, z jaką odbywa się 
tankowanie. Kontrola oddzielacza wody
powinna być przeprowadzana przynajmniej
raz w tygodniu.

19

– Poluzować nakrętkę sześciokątną „1“ o
ok. 2-3 zwoje gwintu, rys. 19. 

– Ściekające krople zebrać do 
przezroczystego pojemnika. Ponieważ
woda jest cięższa od oleju napędowego,
najpierw spłynie woda, a po niej paliwo.
Można to łatwo zauważyć dzięki 
wyraźnej przerwie między obiema 
cieczami.

– Jeśli spływa już samo paliwo, można z
powrotem zakręcić nakrętkę
sześciokątną „1“.

W przypadku dobudowanego, 
zewnętrznego oddzielacza wody podczas
codziennej kontroli poziomu oleju należy
również sprawdzać zawartość wody w
oddzielaczu. Nagromadzona woda odcina
się wyraźną linią od leżącego powyżej oleju
napędowego.

20

– Odkręcić wkręt spustowy „1“ i spuścić
wodę do przezroczystego pojemnika.

– Jeśli dostęp jest utrudniony, do wkrętu
można podłączyć wąż przedłużający.

18



55..33.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ccoo  225500  ggooddzziinn
pprraaccyy  ssiillnniikkaa

55..33..11.. WWyymmiiaannaa  oolleejjuu  ssiillnniikkoowweeggoo  ii  
ffiillttrraa  oolleejjuu

Silnik musi znajdować się w pozycji 
poziomej i być wyłączony. Olej należy
spuszczać tylko w stanie ciepłym.

NNiieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  ppooppaarrzzeenniiaa
ggoorrąąccyymm  oolleejjeemm!!
ZZuużżyyttyy  oolleejj  ssppuuśścciićć  ddoo  ppoojjeemmnniikkaa  ii
uussuunnąąćć  zzggooddnniiee  zz  pprrzzeeppiissaammii..

21

– Wykręcić wkręt spustowy oleju „1“ i 
spuścić cały olej.

– Na oczyszczony wkręt spustowy oleju
nałożyć nową uszczelkę „2“ i dokręcić.

22

– Wymienić na nowy filtr olejowy 
(wyposażenie dodatkowe). 

UUwwaaggaa!!
UUwwzzggllęęddnniićć  zznnaakkoowwaanniiee  „„TTOOPP““  nnaa  ffiillttrrzzee
oolleejjoowwyymm!!

23

– Za pomocą drucianej szczotki usunąć
osady nagromadzone na dnie sitka.
Wkręt wytrzeć na mokro lub 
przedmuchać sprężonym powietrzem.

– Sprawdzić pierścień korkowy „1“, w razie
potrzeby wymienić, rys. 22.

19



– Gwint i pierścień korkowy wkrętu powlec
cienką warstwą smaru „K“, patrz: lista
części zamiennych.

– Uzupełnić olej silnikowy do znakowania
„max“ na bagnecie (rozdział 4.1.1.).

– Po krótkim biegu próbnym należy 
ponownie sprawdzić poziom oleju i w
razie potrzeby uzupełnić.

– Sprawdzić szczelność korka filtra oleju.

55..33..22.. SSpprraawwddzzeenniiee  ii  rreegguullaaccjjaa  
zzaawwoorróóww

24

– Odkręcić pokrywkę głowicy cylindra „1“ i
zdjąć wraz z uszczelką „2“. Uszczelkę
należy zawsze wymieniać na nową.

– Obrócić silnik zgodnie z jego kierunkiem
obracania do momentu, kiedy pojawi się
opór kompresyjny.

25

– Sprawdzić luz zaworowy między 
dźwigienką zaworową a trzonem zaworu 
przy pomocy szczelinomierza „1“, 
rozdział 3.1.

– Przy nieodpowiednim ustawieniu 
zaworów odkręcić nakrętkę sześciokątną
„2“.

– Śrubę nastawczą „3“ przestawić za
pomocą śrubokręta w taki sposób, żeby
po ponownym dokręceniu nakrętki „2“
między dźwigienką zaworową a trzonem
zaworu można było przeciągnąć 
szczelinomierz „1“ przy ledwo 
wyczuwalnym oporze.

– Nałożyć pokrywkę głowicy cylindra z
nową uszczelką i równomiernie dokręcić.

– Po krótkim biegu próbnym sprawdzić,
czy pokrywka głowicy cylindra jest
szczelna.

20



55..33..33.. OOcczzyysszzcczzeenniiee  oobbsszzaarruu  ppoowwiieettrrzzaa
cchhłłooddzząącceeggoo

CCzzyysszzcczzeenniiee  nnaalleeżżyy  pprrzzeepprroowwaaddzzaaćć
pprrzzyy  wwyyłłąącczzoonnyymm  ii  zziimmnnyymm  ssiillnniikkuu..

– Zdjąć elementy przewodzenia powietrza.

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  ssuucchhee
– Wszystkie elementy przewodzenia 

powietrza, oraz cały obszar powietrza
chłodzącego wraz z cylindrem i głowicą
cylindra oraz łopatkami dmuchawy w
kole zamachowym oczyścić na sucho lub
przedmuchać sprężonym powietrzem.

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  wwiillggoottnnee  lluubb  oolleeiissttee
– Odłączyć akumulator. 

Na zanieczyszczone miejsce rozpylić 
odpowiedni płyn czyszczący zgodnie z
zaleceniami producenta, a następnie
spłukać silnym strumieniem wody.

– Podczas czyszczenia silnika nie czyścić
elementów układu elektrycznego wodą
lub strumieniem wody pod wysokim 
ciśnieniem.

– Ustalić przyczynę zanieczyszczenia 
olejem i zgłosić się do punktu 
serwisowego HATZ w celu usunięcia
nieszczelności.

– Ponownie zamontować elementy 
przewodzenia powietrza.

PPoodd  żżaaddnnyymm  ppoozzoorreemm  nniiee  uużżyywwaaćć
ssiillnniikkaa  bbeezz  zzaammoonnttoowwaannyycchh  eellee--
mmeennttóóww  pprrzzeewwooddzzeenniiaa  ppoowwiieettrrzzaa..

– Aby zapobiec rdzewieniu należy 
bezpośrednio po zmontowaniu 
wszystkich części rozgrzać silnik.

55..33..44.. SSpprraawwddzzeenniiee  zzłłąącczz  śśrruubboowwyycchh

W ramach przeglądów konserwacyjnych
sprawdzać w miarę możliwości dostępu
stan i stopień dokręcenia wszystkich złącz
śrubowych.
NNiiee  ddookkrręęccaaćć  śśrruubb  ssłłuużżąąccyycchh  ddoo  
zzaammooccoowwaanniiaa  ggłłoowwiiccyy  ccyylliinnddrraa!!

26

ŚŚrruubbyy  nnaassttaawwcczzee  pprrzzyy  rreegguullaattoorrzzee
pprręęddkkoośśccii  oobbrroottóóww  ii  pprrzzyy  ssyysstteemmiiee

wwttrryysskkoowwyymm  ssąą  ppoowwlleecczzoonnee  llaakkiieerreemm  
zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccyymm,,  ccoo  oozznnaacczzaa,,  żżee  nniiee
wwoollnnoo  iicchh  ddookkrręęccaaćć  aannii  rreegguulloowwaaćć..

21



55..33..55.. OOcczzyysszzcczzeenniiee  ssiittkkaa  rruurryy  
wwyyddeecchhoowweejj  
(wyposażenie dodatkowe)

27

– Za pomocą drucianej szczotki usunąć
osady nagromadzone na dnie sitka.

55..44.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ccoo  550000  ggooddzziinn
pprraaccyy  ssiillnniikkaa

55..44..11.. WWyymmiiaannaa  ffiillttrraa  ppaalliiwwaa

Długość przerw między przeglądami 
filtra paliwa zależy od stopnia czystości
stosowanego paliwa. W razie potrzeby
należy je skrócić do 250 godzin pracy 
silnika.

PPooddcczzaass  pprraaccyy  nnaadd  uukkłłaaddeemm  
ppaalliiwwoowwyymm  uunniikkaaćć  oottwwaarrttyycchh
ppłłoommiieennii,,  nniiee  ppaalliićć!!

– Pod filtrem ustawić odpowiedni 
pojemnik, do którego spłynie
wyciekające paliwo.

– Zablokować przewód dopływu paliwa.

28

– Z filtra paliwa „2“ zdjąć z obu stron 
przewody paliwowe „1“ i założyć nowy
filtr paliwa.

UUwwaaggaa!!
DDbbaaćć  oo  cczzyyssttoośśćć,,  ttaakk  aabbyy  ddoo  pprrzzeewwooddóóww
ppaalliiwwoowwyycchh  nniiee  pprrzzeeddoossttaałłyy  ssiięę  żżaaddnnee  
zzaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa..
CCzząąssttkkii  bbrruudduu  mmooggąą  uusszzkkooddzziićć  iinnssttaallaaccjjęę
wwttrryysskkoowwąą..
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– Należy zasadniczo wymieniać filtr paliwa
na nowy. 

– Należy zwrócić uwagę na strzałkę 
wskazującą kierunek przepływu paliwa.

– Odblokować dopływ paliwa, w razie 
potrzeby wstępnie dopompować, 
(rozdział 4.1.2.).

– Po krótkim biegu próbnym sprawdzić
szczelność filtra paliwa i przewodów.

55..44..22.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa  ffiillttrraa  ppoowwiieettrrzzaa  
ssuucchheeggoo

Wkład filtra czyścić dopiero wtedy, gdy 
zapali się odpowiednia kontrolka 
konserwacyjna.
Niezależnie od tego wkład należy wymienić
na nowy najpóźniej po 500 godzinach
pracy silnika.

29

– Odkręcić nakrętkę radełkowaną „1“ i
zdjąć z pokrywką „2“.

30

– Wyciągnąć ostrożnie wkład filtra 
powietrza „1“.

– W wersji z mechaniczną kontrolką filtra
powietrza należy sprawdzić stopień 
zanieczyszczenia płytki zaworu „4“.

CCzzyysszzcczzeenniiee  wwkkłłaadduu  ffiillttrraa

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  ssuucchhee

31

– Wkład filtra przedmuchiwać sprężonym
suchym powietrzem od wewnątrz na
zewnątrz tak długo, aż przestanie 
wydostawać się kurz.
CCiiśśnniieenniiee  nniiee  mmoożżee  pprrzzeekkrroocczzyyćć  55  bbaarróóww..
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– Trzymając wkład filtra na ukos pod
światło sprawdzić czy nie ma na nim
pęknięć lub innych uszkodzeń papieru 
filtrowego.

UUwwaaggaa!!
NNaawweett  nnaajjmmnniieejjsszzee  uusszzkkooddzzeenniiee  ppaappiieerruu  
ffiillttrroowweeggoo  „„22““  lluubb  uusszzcczzeellkkii  „„33““  wwyykklluucczzaa
ddaallsszzee  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  wwkkłłaadduu  ffiillttrraa  
ppoowwiieettrrzzaa,,  rryyss..  3300..

ZZaanniieecczzyysszzcczzeenniiaa  wwiillggoottnnee  lluubb  oolleeiissttee

– Wymienić wkład filtra.

– Montaż filtra odbywa się w odwrotnej 
kolejności do demontażu filtra.
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66.. UUsstteerrkkii  ––  pprrzzyycczzyynnyy  ––  rroozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmuu

RRooddzzaajj  uusstteerrkkii MMoożżlliiwwee  pprrzzyycczzyynnyy RRoozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmuu                    RRoozzddzziiaałł
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Silnik nie 
startuje lub 
startuje z 
oporami, 
daje się jednak
obracać za
pomocą 
rozrusznika.

Dodatkowo w
silnikach z sy-
stemem mecha-
nicznego nadzo-
ru ciśnienia oleju

Dźwignia zmiany biegów
znajduje się w pozycji stop
lub na biegu jałowym.
Dźwignia stop znajduje się
w pozycji stop.

Brak paliwa w pompie 
wtryskowej.

Zbyt niska kompresja:
- Źle ustawione zawory

- Zużyte zawory
- Zużyty cylinder oraz/ lub

pierścień uszczelniający
tłoka

Niesprawna dysza wtryski-
wacza.

Zbyt niskie ciśnienie oleju.

Przestawić dźwignię na 
pozycję start.

Wlać paliwo.

Dokładnie sprawdzić cały
układ paliwowy.
W przypadku braku 
rezultatów sprawdzić:
- przewód prowadzący 

do silnika
- filtr paliwa
- działanie pompy

zasilającej.

Sprawdzić luz zaworowy, 
regulować w razie potrzeby.
Patrz: książeczka serwisowa.

Patrz: książeczka serwisowa.

Patrz: książeczka serwisowa.

Sprawdzić poziom oleju.

Uruchomić system 
mechanicznego 
nadzorowania ciśnienia oleju.

4.2.

4.1.2.
4.1.3.

5.4.1.

4.1.2.

5.3.2.

5.2.1.

4.1.3.
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Przy niskich
temperaturach

Temperatura niższa od 
minimalnej temperatury
pracy silnika.

Urządzenie nie zostało
wysprzęglone.

Niesprawny system wstęp-
nego podgrzewania silnika
(wyposażenie dodatkowe).

Paliwo traci swoją 
konsystencję z powodu 
niedostatecznej odporności
na mróz.

Zbyt niska minimalna 
prędkość obrotowa przy
rozruchu:
- Zbyt gęsty olej

- Niedostatecznie 
naładowany akumulator

Włączyć system wstępnego
podgrzewania (wyposażenie
dodatkowe).

Jeśli to możliwe, oddzielić
silnik od urządzenia za
pomocą sprzęgła.

Patrz: książeczka serwisowa.

Sprawdzić, czy z 
odczepionego przewodu 
paliwowego występuje
przezroczyste, niezmącone
paliwo.
Jeśli paliwo zmieniło 
konsystencję, należy 
rozgrzać silnik lub opróżnić
cały układ paliwowy.
Wlać mieszankę paliwową
odporną na mróz.

Wymienić olej smarowy i
wlać olej o właściwej 
lepkości.

Sprawdzić akumulator i w
razie potrzeby skontaktować
się z warsztatem 
specjalistycznym.

4.2.2.

4.1.2.

5.3.1.

7.
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Niesprawny 
rozrusznik lub
silnik nie 
wchodzi na 
obroty.

Silnik pozwala
się uruchomić,
lecz gaśnie z
chwilą 
wyłączenia 
rozrusznika.

Zakłócenia w instalacji 
elektrycznej:
- Źle podłączone kable 

akumulatora lub inne
złącze kablowe.

- Luźne oraz/ lub 
zardzewiałe złącza 
kablowe.

- Niesprawny oraz/ lub
nienaładowany akumulator.

- Niesprawny rozrusznik.
- Niesprawne przekaźniki

lub elementy monitorujące,
itd.

Urządzenie nie zostało
wysprzęglone.

Niedrożny filtr paliwa.

Przerwany obieg paliwa.

Elementy monitorujące
połączone z mechanizmem
automatycznego wyłączania
wysyłają sygnał stop 
(wyposażenie dodatkowe). 
Kontrolka sygnalizująca:
- Zbyt niskie ciśnienie oleju.
- Zbyt wysoka temperatura

głowicy cylindra.
- Niesprawny generator

prądu  przemiennego.

Sprawdzić instalację 
elektryczną i jej części lub
skontaktować się z punktem
serwisowym HATZ!

Jeśli to możliwe, oddzielić
silnik od urządzenia za
pomocą sprzęgła.

Wymienić filtr paliwa.

Dokładnie sprawdzić cały
układ paliwowy.

Sprawdzić poziom oleju.
Oczyścić obszar powietrza
chłodzącego.

Patrz: książeczka serwisowa.

7.

5.4.1.

5.2.1.

5.3.3.
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Silnik wyłącza
się samoczynnie
podczas pracy.

W silniku z 
elektrycznym
mechanizmem
automatycznego
wyłączania.

Przerwany obieg paliwa:
- Pusty bak.

- Niedrożny filtr paliwa.
- Niesprawna pompa 

zasilająca paliwa.

System mechanicznego
nadzoru ciśnienia oleju 
zatrzymuje silnik z powodu
zbyt niskiego ciśnienia oleju.

Uszkodzenia mechaniczne.

Elementy monitorujące
wysyłają sygnał stop. 
Kontrolka sygnalizująca:
- Zbyt niskie ciśnienie oleju.
- Zbyt wysoką temperaturę

głowicy cylindra.

- Niesprawny generator
prądu przemiennego.

Wlać paliwo.

Wymienić filtr paliwa.

Sprawdzić cały układ 
paliwowy.

Sprawdzić poziom oleju.
Włączyć system nadzoru 
ciśnienia oleju.

Skontaktować się z punktem
serwisowym HATZ!

Sprawdzić silnik pod kątem:
Poziomu oleju smarowego.
Zabrudzenia obszaru
przepływu powietrza
chłodzącego lub innych
czynników ograniczających
pracę chłodnicy.

Patrz: książeczka serwisowa.

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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Silnik traci moc i
obroty.

Silnik traci moc i
obroty, z rury
wydechowej
unosi się czarny
dym.

Silnik się 
przegrzewa. 
Pali się kontrolka
temperatury
głowicy cylindra
(wyposażenie
dodatkowe).

Niesprawny układ paliwowy:
- Pusty bak.

- Niedrożny filtr paliwa.

- Niedostateczna wentylacja
baku.

- Nieszczelne złącza 
przewodowe.

- Dźwignia zmiany biegów
wędruje samoczynnie.

Zanieczyszczony filtr 
powietrza.

Niewyregulowane zawory.

Niesprawny wtryskiwacz.

Nadmiar oleju smarowego 
w silniku.

Niedostateczne chłodzenie:
- Zanieczyszczony cały 

obszar powietrza
chłodzącego.

- Źle domknięte blaszki 
doprowadzające 
powietrze.

Wlać paliwo.

Wymienić filtr paliwa.

Zapewnić dostateczną 
wentylację baku.

Sprawdzić szczelność złącz
przewodowych.

Zablokować dźwignię zmiany
biegów.

Oczyścić filtr powietrza lub
wymienić na nowy.

Regulacja zaworów.

Patrz: książeczka serwisowa.

Spuścić olej smarowy do
znakowania „max“ na 
bagnecie.

Oczyścić obszar powietrza
chłodzącego.

Blaszki doprowadzające 
powietrze pod kątem 
kompletności i szczelności.

4.1.2.
4.1.3.
5.4.1.

5.4.2.

5.3.2.

5.3.1.

5.3.3.



77.. IInnssttaallaaccjjaa  eelleekkttrryycczznnaa

AAkkuummuullaattoorryy  wwyyttwwaarrzzaajjąą  ggaazzyy  
wwyybbuucchhoowwee..  TTrrzzyymmaaćć  zz  ddaallaa  oodd  

oottwwaarrttyycchh  ppłłoommiieennii  ii  iisskkiieerr,,  nniiee  ppaalliićć..
CChhrroonniićć  oocczzyy,,  sskkóórręę  ii  ooddzziieeżż  pprrzzeedd  żżrrąąccyymm
kkwwaasseemm  aakkuummuullaattoorraa..  KKrrooppeellkkii  kkwwaassuu  
nnaattyycchhmmiiaasstt  ddookkłłaaddnniiee  wwyyppłłuukkaaćć  cczzyyssttąą
wwooddąą..  
WW  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  sskkoonnttaakkttoowwaaćć  ssiięę  zz  
lleekkaarrzzeemm..
NNiiee  kkłłaaśśćć  nnaarrzzęęddzzii  nnaa  aakkuummuullaattoorrzzee..

PPrrzzeedd  rroozzppoocczzęęcciieemm  pprraacc  nnaadd  uukkłłaaddeemm
eelleekkttrryycczznnyymm  nnaalleeżżyy  zzaawwsszzee  ooddłłąącczzyyćć  
bbiieegguunn  uujjeemmnnyy  aakkuummuullaattoorraa..

– Nie mylić bbiieegguunnaa  ddooddaattnniieeggoo  zz  
uujjeemmnnyymm..

– MMoonnttuujjąącc akumulator należy podłączyć
najpierw bbiieegguunn  ddooddaattnnii,, dopiero potem
bbiieegguunn  uujjeemmnnyy,, biegun ujemny do masy
= obudowa silnika.

– DDeemmoonnttuujjąącc akumulator odłączyć 
najpierw bbiieegguunn  uujjeemmnnyy,, dopiero potem 
bbiieegguunn  ddooddaattnnii.

– Koniecznie uunniikkaaćć  zzwwaarrćć i kontaktu kabli
pod napięciem z masą.

– W przypadku zakłóceń najpierw 
sspprraawwddzziićć sprawność zzłłąącczzyy  kkaabblloowwyycchh.

– Natychmiast wwyymmiieenniićć  nniieesspprraawwnnee  
kkoonnttrroollkkii..

– Nie wyjmować kluczyka ze stacyjki w
czasie pracy silnika.

– NNiiee  ooddłłąącczzaaćć  aakkuummuullaattoorraa przy 
włączonym silniku. Powstające przy 
tym skoki napięcia mogą zniszczyć 
części elektroniczne.

– Podczas czyszczenia silnika nie czyścić
elementów układu elektrycznego wodą
lub strumieniem wody pod wysokim 
ciśnieniem.

– Podczas ssppaawwaanniiaa części silnika lub
urządzenia umieścić zacisk masy jak 
najbliżej miejsca spawania i odłączyć
akumulator.
W przypadku prądnicy prądu 
przemiennego należy odłączyć złącze
wtykowe od regulatora napięcia.

Do silników wyposażonych w układ 
elektryczny załączamy odpowiednie 
schematy połączeń. Istnieje możliwość 
zamówienia dodatkowych schematów
połączeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za układy
elektryczne, które zostały wykonane
według innych niż schematy połączeń
HATZ.

88.. KKoonnsseerrwwaaccjjaa

Fabrycznie nowy silnik w normalnych 
warunkach może być przechowywany w
suchym miejscu do roku czasu.
W warunkach dużej wilgotności powietrza i
w klimacie nadmorskim silnik może być
przechowywany przez ok. 6 miesięcy.
Jeśli silnik ma być przechowywany dłużej,
prosimy o kontakt z najbliższym ppuunnkktteemm
sseerrwwiissoowwyymm  HHAATTZZ..
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