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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 
förfogande. 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 reservdelssatserna på Tavla M00.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar tillkomna av tekniskt framåtskridande.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
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Innehållsförteckning

Denna symbol står för viktiga säkerhetsanvisningar.
Beakta dem noga för att utesluta fara för mäniskor och materiel.
I övrigt gäller lagstiftares och yrkesinspektions allmänna säkerhetsföreskrifter.



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 säkerhetsanordningar 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 an-
visningar.
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Viktiga anvisningar om säkerhet vid handhavande 
av motor

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

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

– Håll bränsle, fotogen och andra explosiva ämnen liksom även antändbara ämnen borta från motorn
emedan avgaserna blir mycket varma 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

1

5

1 Oljepåfyllningsstos
2 Oljesticka
3 Typplåt
4 Insugöppning för förbränningsluft
5 Torrluftfilter
6 Avtappningsskruv på tank
7 Ventilkåpa
8 Tanklock
9 Kylluftintag

10 Luftfiltrets tillsynsvakt
11 Varvtalsarm
12 Oljefilter
13 Bränslefilter
14 Kylluftutlopp
15 Ljuddämpare
16 Start motor
17 Centralkontakt för elektriska
18 Oljeavtappningsplugg



3. Allmänna anvisningar

3.1. Tekniska Data

Typ 1D90 .

Utförande V / W

Driftsätt Luftkyld 4-takt dieselmotor

Förbränningssätt Direkt-insprutning

Antal cylindrar 1

Cylinderdiam. / slaglängd mm 104 / 85

Cylindervolym cm³ 722

Smörjoljemängd utan oljefilter ca. ltr. 1,5 1)

med oljefilter ca. ltr. 1,6 1)

Skillnad mellan
„max“ och „min“ markering ca. ltr. 0,7 1)

Smörjoljeförbrukning ca. 1% av Bränsleförbrukningen 
(efter inkörningsperiod) vid Fullast

Smörjoljetryck
Oljetemp 100 ± 20 °C min. 0,6 bar vid. 850 rpm

Rotationsriktning med blick 
på svänghjul moturs

Ventilspel vid 10 - 30 °C
Insug/ mm 0,30
Avgas mm 0,30

Max tillåten lutning i alla riktningar 
vid kont drift 25° 2)

Vikt (inkl. tank, luftfilter, ljuddämpare
och elektrisk start)
Motor modell  V ca. kg 96
Motor modell  W ca. kg 98

Modell V: normalt balanserad, moturs rotation
W: tilläggs balanserad, moturs rotation

1) Dessa data är ca.-värden. Oljestickans max.-markering gäller, bild 6.
2)  Överskridande av dessa gränser orsakar motorhaveri.
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3.2. Transport

2

Fästpunkter för luftöglorna „1“, se 
bild 2. Luftöglorna tjänar till en säker

transport av motorn med extra utrustning.
De är inte avsedda och inte heller tillåtna för
lyft av hela redskap.

3.3. Instruktioner för installation

Handboken, „Val av, och installationer av 
motorer“, innehåller all den information Du 
behöver för att göra en ny-installation av motorn
i den maskin eller anläggning som skall drivas.
Se även anvisningar om korrekta driftsanord-
ningar. Du kan erhålla en kopia av denna hand-
bok från Din närmaste HATZ Service Verkstad.

3

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

men skall följas emedan en överddrift kan
medgöra skada på reglagen och inre regulator-
delar.

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.

7



3.5. Typplåt

4

Typplåten är placerad på vevhuset (kap. 2) och
omfattar följande motorinformation:
➀ motortyp
➁ kod (endast för specialutrustning)
➂ motornummer
➃ 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 vanligtvis utan bränsle och
smörjolja.

4.1.1. Smörjolja

Oljekvalitet
Godkända är alla märken  på olja, vilka uppfyller
minst en av följande specifikationer:

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

Om smörjolja av sämre kvalitet används redu-
cras bytesintervallen till var 150:e drifttimme.

Oljeviskositet

5

Välj viskositet beroende av omgivningstempera-
turen vid vilka motorn skall kall-startas.
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Vid påfyllning resp. kontroll av oljenivån måste
motorn stå vågrätt.

6

– Tag ur oljepåfyllningsskruven „1“ och oljestick-
an „2“.

– Fyll motorolja upp till max. märket på 
oljestickan.
Oljemängd: se Kapitel 3.1

– Drag fast oljepåfyllningsskruven för hand.

4.1.2. Bränsle

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 specifikationer är lämpliga:

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

7

– Fyll dieselbränsle till minst halvfull tank. 
Bränslesystemet avluftas automatiskt vid på
motor monterad tank resp. när tank är place-
rad över insprutningspumpen. 

8

– Om bränsletanken inte är monterad uppe på
motorn, eller om den är lågt placerad, används
bränslematarpumpens handspak tilldess
bränsle hörbart rinner tillbaka till tanken
genom returslangen.
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Använd vinterbränsle vid yttertemperaturer
under 0°C resp. blanda i god tid med fotogen.

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

4.1.3. Mekanisk oljetrycksövervakning
(Extra utrustning)

Aktivering av den mekaniska oljetrycksöver-
vakningen erfordras när:

• tanken körts tom eller fylls på första gången

• motorn stannat automatiskt på grund av otill-
räcklig smörjoljeförsörjning

– Fyll på bränsle, kap. 4.1.2.

– Kontrollera smörjoljenivån, kap. 5.2.1.

9

– För aktivering trycks på hävarmen „1“ under ca
5 sekunder.

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 %

– Vid motorer med bränslematarpump trycks
samtidigt hävarmen ned några gånger (bild 8).

10

Instruktioner att aktivera den mekaniska olje-
tryckskontrollen är angivet på dekalen som är
fäst på motorn.

Viktigt!
Även med mekanisk oljetrycksövervakning
måste oljenivån kontrolleras var 8 – 15 driftt-
timme.
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4.2. Start

Kör inte motorn i slutna eller dågligt
ventilerade rum. – förgiftningsrisk.

Före start skall alltid säkerställas att ingen
uppehåller sig i motorns eller maskinens 
riskzon och att alla skyddsanordningar är 
monterade.

11

Använd aldrig startspray!

4.2.1. Förberedelse för start

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

12

– För, allt efter behov, varvtalsspaken „1“ till ett
läge mellan 1/2 START och max. START.
Val av lägre motorvavtal minskar röken under
start.

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

4.2.2. Elektrisk start

För förberedelser till start se kap. 4.2.1.

Startförlopp

13

– Sätt i startnyckeln och vrid till läge I.

�

�

�

�

�

11



– Laddningslampan „2“ och oljetryckslampan „3“
måste tändas (bild 13).

– Vrid startnyckeln till läge II.

– Så snart motorn går släpps startnyckeln. Den
måste själv återgå till läge I och förbli i det
läget under drift.
Laddningslampan och oljetryckslampan måste
slockna omedelbart efter starten. 
Lampan „1“ lyser medan motorn går.

– Om någonting tycks vara fel, stanna genast
motorn, spåra och rätta till felet (kap. 6).

– Motortemperaturlampan „4“ (tilläggsutrust-
ning) tänds om topplockstemperaturen blir för
hög. 
Stanna motorn, spåra och undanröj orsaken
till problemet, se kap. 6.

– Vrid alltid tillbaka till läge 0 före återstart av
motorn. 
Repetspärren i tändningslåset hindrar start-
motorn att göra ingrepp och troligen skadas
om motorn fortfarande går.

Koppla aldrig in startmotorn när 
motorn går eller är på väg att stanna.

Det är risk för att startmotordrevet eller kugg-
kransens tänder skadas.

VIKTIGT!
Om en startskyddsmodul är installerad måste
startnyckeln vridas till och förbli i läge 0 under
minst 8 sekunder sedan motorn felat att starta
eller stängts av, innan förnyat försök att starta
motorn kan göras.

Förglödningsanordning med automatisk
timer (Tilläggsutrustning)

Förglödningslampan „5“ tänds dessutom vid
temperaturer under 0°C (bild 13).

– När lampan slocknat startas motorn utan
dröjsmål.

Automatisk stopp-funktion
(tilläggsutrustning)

Den signalerar med kortvarig blinkning på alla
kontrollampor när startnyckeln vrids till läge I,
se bild 13.

Viktigt!
Om motorn stannar genast eller stannar av sig
själv under drift har en avkännare i det automa-
tiska stopp-systemet slagit ifrån. Motsvarande
indikeringslampa (bild 13, positioner 2-4) tänds.
Sedan motorn stannat fortsätter lampan lysa 
ca. 12 sekunder. 
Den elektriska anordningen kopplar sedan auto-
matiskt ur sig själv. Indikeringslamporna tänds
igen när startnyckeln först vridits tillbaka till 
läge 0 och därefter till läge I.
Spåra och åtgärda orsaken till driftstoppet
innan motorn startas på nytt (se kapitel 6).

Indikeringslamporna slocknar när motorn startas
igen.

Även om motorn är utrustad med automatisk
avstängning måste oljenivån kontrolleras varje
8–15:e driftstimme (kapitel 5.2.1.).
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4.3. Stanna - Stoppa

Under avbrott i arbetet eller efter slut-
fört arbete startnyckel förvaras på ett

säkert ställe utom räckhåll för obehöriga.

14

– För tillbaka varvtalsarmen „1“ till STOP-ansla-
get.

– Vid motorer med låst lägsta tomgångsvarvtal
förs först varvtalsarmen „1“ tillbaka. Därefter-
förs stopparmen „2“ (extra utrustning) mot
läge STOP och hålles där till dess motorn
stannat.

– När motorn stannat släpps stopparmen „2“
varvid ges akt på att den återgår till rätt 
driftläge.

15

Laddnings- och oljetryckslampan tänds.

– Startnyckeln vrids till läge 0 och tages ur. 
Varningslamporna skall därvid slockna. 

Anmärkning:
Motorer med automatisk stopp-funktion (kapitel
4.2.2), kan även stannas genom att vrida start-
nyckeln till läge 0.

�

�

�

�

�
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5. Tillsyn

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

och rengöringsmedel. 
Förhindro otillbörligt tillgrepp av startnyckel.
Lossa batteriets minuspol. 
Efter fullbordat tillsynsarbete kontrollera 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.

5.1. Tillsynsöversikt

Tillsynsintervall Tillsynsarbete att utföra Kap.

14

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

Kontrollera oljenivå.
Kontrollera intaget för förbränningsluft.
Kontrollera luftfiltrets tillsynsvakt.
Kontrollera kylluftområdena.
Kontrollera vattenlåset.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

var 250:e drifts-
timme

Byt smörjolja och oljefilter.
Kontrollera/Ställ in Ventilspel.
Rengör kylluftsystemet.
Kontrollera skruvförband.
Rengöring av gallerinsats i ljuddämpare.

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.

8-15

250

500
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Den här visade tillsynsdekalen är levererad med
varje motor. Fäst den på en väl synlig plats på
motorn eller redskapet.
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. 5.3.1.

–Kontrollera ventilspel och justera vid behov.
Kap. 5.3.2.

– Kontrollera skruvförband, kap. 5.3.4. 
Topplocksskruvar skall inte efterdragas !

Vid korta drifttider skall, oavsett antal drifttimm-
mar, smörjolja och oljefilter bytas senast efter
12 månader.

15

IN 0.1 mm
EX 0.2 mm



5.2. Tillsyn av 8 - 15:e drifttimme

5.2.1. Kontrollera smörjoljenivån

Vid kontroll av oljenivån måste motorn ha 
stannats och stå vågrätt.

– Avlägsna all smuts kring oljestickan.

17

– Kontrollera oljenivån på oljestickan resp. 
fyll på till max.-markeringen (Kap. 4.1.1.).

5.2.2. Kontrollera insugsområdet för 
förbränningsluften

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

– Allt efter version kontrolleras resp. rengöres
luftinsugningsöppningar från grov nedsmuts-
ning. (Kap. 2.)

m
ax

.

m
in

.

5.2.3. Tillsynsindikator för luftfilter
(Extra Utrustning)

– Vid daglig start av motorn körs den kortvarigt
upp på fullvarv. 

18

Om därvid gummibälgen drages samman och
täcker det gröna fältet „1“ skall luftfiltersystemet
ses till. Kap. 5.4.2.
Under dammiga förhållanden kontrolleras
gummibälgen flera gånger om dagen.

5.2.4. Kontrollera kylluftområden

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

– Kontrollera om områdena för kylluftintag och
utsläpp är igensattta av främmande föremål
(såsom löv, stora mängder damm etc., och
rengör om nödvändigt (se kap. 2. och 5.3.3.).
Om varningslampa för hög temperatur „4“
finns, kommer den att tändas om motorn blir
överhettad (bild 15).
Om så sker, stanna motorn omedelbart
(kap. 4.3. och 5.3.3.).

16



5.2.5. Kontroll av vattenavskiljare

Intervaller för kontroll av vattenavskiljaren är 
beroende av bränslets vatteninnehåll och hur
motorn tankas men borde utföras 1 gång i 
veckan.

19

– Lossa skruven „1“ ca. 2 - 3 varv.

– De droppar som kommer ut samlas i ett
genomskinligt kärl. Emedan vatten är tyngre
än dieselbränsle rinner först vatten ut och
sedan bränsle. En skiljelinje syns tydligt.

– När enbart bränsle rinner ut kan sexkantskru-
ven „1“ åter dragas till.

När monterad utanpåliggande vattenavskiljare
finns för vatteninnehållet kontrolleras dagligen i
samband med kontrollen av oljenivån. Uppsam-
lat vatten avgränsas av en tydlig gränslinje mot
bränslet ovanför.

20

– Öppna avtappningsskruven „1“ och samla upp
vattnet i lämpligt kärl.

– En förlängningsslang kan stickas på avtapp-
ningsskruven om den är svårtillgänglig.
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5.3. Tillsyn var 250:e drifttimme

5.3.1. Byte av smörjolja och 
smörjoljefilter

Motorn måste stå vågrätt och ha stannats.
Töm ur olja endast i varmt tillstånd. 

Risk för brännskada på grund av het
olja. Tag hand om spillolja på 
miljöriktigt sätt.

21

– Lösgör oljeavtappningspluggen „1“ och låt
oljan rinna ut helt. 

– Den rengjorda oljeavtappningspluggen monte-
ras med en ny tätningsring „2“ och drages
fast.

22

– Smörjoljefilter (Extra Utrustning) bytes 
mot nytt. 
Fånga upp olja som rinner ur.

Viktigt!
Ge akt på oljefiltrets „TOP“-Markering!

23

– Rengör botten på silen försiktigt så att sildu-
ken inte böjs. Torka ur skruvlocket eller blås 
ur det med tryckluft.

– Kontrollera O-ringens „1“ tillstånd och byt den
om nödvändigt (bild 22).

– Fukta lockets gänga och O-ring med smörjme-
del „K“ (se reservdelslista).

18



– Fyll på smörjolja till oljestickans övre marke-
ring. (Kap 4.1.1.)

– Efter en kort provkörning kontrolleras oljenivån
och vid behov tillfogas smörjolja.

– Kontrollera att förskruvningen på oljefilterhuset
håller tätt.

5.3.2. Kontroll och inställning av 
ventilspel

24

– Skruva av ventilkåpan „1“ tillsammans med
packningen „2“. Använd alltid ny packning.

– Drag runt motorn i rotationsriktningen till dess
kompressionsmotstånd känns.

25

– Kontrollera ventilspelet mellan vipparm och
ventilskaft med bladmått „1“ (Kap. 3.1.) 

– Är ventilspelet felaktigt lossas mutter „2“.

– Vrid ställskruven „3“ så, att bladmåttet „1“,
sedan mutter „2“ dragits åt, kan föras mellan
vipparm och ventilskaft med just kännbart
motstånd.

– Sätt på ventilkåpan och drag åt likformigt.

– Kontrollera efter kort provkörning att ventilkå-
pan håller tätt.

19



5.3.3. Rengöring av kylsystemet

Före rengöring måste motorn ha
stannats och svalnat

– Tag av luftföringsdelar.

Torr förorening
– Rengör torrt alla luftföringsdelar och hela 

kylsystemet såsom topplock, cylinder och
svänghjulets fläktvingar.

Fuktig resp. oljig förorening

– Koppla ur batteriet. Behandla hela området
med rengöringsmedel - kontrollera avfettning
etc. - enligt tillverkarens föreskrifter och spruta
rent med stark vattenstråle. 
Spola inte på den elektriska utrustningen, med
vattentryck eller högtryck vid motortvätt.

– Fastställ orsaken till nedoljningen och låt en
HATZ-service avhjälpa otätheten.

– Återmontera luftföringsdelar.

Motorn får under inga omständigheter
köras utan luftföringsdelar.

– För att förhindra rostangrepp skall motorn
varmköras omedelbart efter sammanbyggna-
den.

5.3.4. Kontrollera skruvförband

Kontrollera tillstånd och åtdragning av alla
skruvförband såvida de är tillgängliga inom
ramen för tillsynsarbetet.
Topplocket skall ej efterdragas!

26

Justerskruvarna för varvtalsinställning
och insprutningssystem är målade

med låslack. Efterdrag eller justera dem ej.

5.3.5. Rengöring av gallerinsats i 
ljuddämpare (Extra Utrustning)

27

– Avlägsna avlagringen på gallerinsatsen med en
lämlig trådborste.

20



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!

– Placera ett lämpligt kärl under filtret för att
samla upp bränsle som rinner ut.

– Stryp bränsletillförselslangen.

28

– Drag loss bränsletillförselslangen „1“ från
bägge ändar av bränslefiltret „2“ och sätt dit
ett nytt. 

Viktigt!
Håll rent, så att ingen smuts kommer i bräns-
leslangen.
Smutspartiklar kan skada insprutningssyste-
met.

– Byt alltid bränslefilter - Ge akt på flödesrikt-
ningen - pil.

– Släpp loss bränsletilloppet resp. förpumpa.
(Kap. 4.1.2.)

– Kontrollera efter kort provkörning att bränsle-
filter och slangar är täta.

5.4.2. Tillsyn av torrluftsfilter

Det är bäst att rengöra luftfiltret endast när sköt-
selindikatorn visar att det är dags. 
Bortsett från detta bör filtret bytas efter varje
500 timmars drift.

29

– Vingskruven „1“ lossas och tages av tillsamm-
mans med locket „2“.
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– Filterpatron „1“ drages ut försiktigt. 

– Hos versioner med indikator för luftfiltertillsyn
kontrolleras att ventilplattan „4“ är ren och i
bra skick.

Rengöring av filterinsats

Torr smuts

31

– Blås med torr tryckluft genom filtret från dess
insida och för strålen uppåt och nedåt till dess
något damm inte längre kommer fram. 
Varning: lufttrycket får inte överstiga 5 bar.

– Håll filterinsatsen snett mot ljuset (eller lys
igenom med lampa) för att spåra sprickor eller
andra skador.

Viktigt:
Om det finns minsta lilla skada på pappersin-
satsen „2“ eller tätningsläpparna „3“ får filte-
rinsatsen inte återanvändas (bild 30).

Blöt eller oljig smuts

– Byt till ny filterpatron.

– Monteringen sker i omvänd följd.
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6. Störningar – Åtgärd och Orsak

Störningens art Möjlig orsak Åtgärd Kap.

23

Motorn startar inte
eller ej genast,
men låter sig 
dragas runt av en
startmotor.

Även användbart
för motorer med
mekanisk olje-
trycksövervakning.

Vid låga 
temperaturer.

Varvtalsarmen i stopp eller tom-
gångsläge.
Stopparm i stoppläge.

Inget bränsle till insprutnings-
pumpen.

Otillräcklig kompression:
- Felaktigt ventilspel.

- Ventiler slitna.
- Cylinder och/eller kolvrings-
slitage.

Dålig funktion hos spridaren.

Inget oljetryck.

Startgränstemperatur 
understigen. 

Maskinen ej frikopplad.

Förglödningen defekt
(Extra utrustning).

Ställ armarna i „START/RUN“-
läge.

Fyll på bränsle.

Kontrollera Systematiskt hela
bränslesystemet.
Om utan framgång:
- Tillförselslang till motor.
- Bränslefilter.
- Kontrollera matarpumpens 

funktion.

Kontrollera ventilspelet resp.
ställ in.
Se verkstadshandbok.

Se verkstadshandbok.

Se verkstadshandbok.

Kontrollera smörjoljenivå.

Aktivera den mekaniska olje-
trycksövervakningenen.

Använd förglödningen
(Extra utrustning).

Frikoppla motorn, om så är 
möjligt, från maskinen.

Se verkstadshandbok.

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.



Störningens art Möjlig orsak Åtgärd Kap.
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Vid låga 
temperaturer.

Startmotorn gör 
ej ingrepp resp.
motorn drages 
ej runt.

Motorn tänder
men stannar så
snart startmotorn
kopplas från.

Bränslet grumligt på grund av
otillräcklig köldbeständighet.

För lågt startmotor varvtal:
- För tjock smörjolja.

- Dåligt laddat batteri.

Fel i elsystemet:
- Batteri och/eller andra kabelan-

slutningar felaktigt anslutna.
- Kabelanslutningar lösa

och/eller oxiderade.
- Batteriet felaktigt och/eller

ej laddat.
- Startmotorn felaktig.
- Felaktiga reläer, övervaknings-

givare etc.

Maskin ej frikopplad.

Bränslefiltret täppt.

Bränsletillförseln bruten.

Stoppsignal från stopp-automa-
tikens givare (extra utrustning):
- Inget oljetryck.

- För hög topplockstemperatur.

- Laddningsgenerator felaktig.

Lossa bränsletillförselslangen
vid insprutningspumpen och
kontrollera om bränslet är helt
klar. Är bränslet grumligt värms
antingen motorn eller tömmes
hela bränslesystemet. 
Temperaturbeständig bränsle-
blandning påfylles.

Byt smörjolja och fyll på.

Kontrollera batteriet; rådgör om
növändigt med en specialverk-
stad.

Kontrollera elsystemet och dess
komponenter eller kontakta när-
maste HATZ-service!

Frikoppla om så är möjligt 
motorn från maskinen.
Byt bränslefilter.

Kontrollera systematiskt hela
bränslesystemet.

Kontrollera oljenivån.

Rengör kylsystemet.

Se verkstadshandbok.

4.1.2.

5.3.1.

7.

7.

5.4.1.

5.2.1.

5.3.3.



Störningens art Möjlig orsak Åtgärd Kap..
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Motorn stannar 
av sig själv under
drift.

Dessutom, om
motorn är utrustad
med stopp-auto-
matik.

Motorn förlorar
effekt och varv.

Motorn förlorar
effekt och varv,
svart avgasrök.

Motorn blir mycket
het.
Varningslampa för
hög topplockstem-
peratur tänds.
(Extra utrustning)

Bränsletillförseln bruten:
-Tanken körts tom.

-Bränslefilter täppt.
-Matarpumpen defekt.

Den mekaniska oljetrycksöver-
vakningen stannar motorn p.g.a.
lågt oljetryck.

Mekaniskt fel.

Stoppsignal från kontrollgivare
på grund av:
- För lågt oljetryck.
- För hög topplockstemperatur.

- Laddningsgenerator felaktig.

Bränsletillförseln påverkad:
- Tanken körts tom.

- Bränslefilter täppt.
- Otillräcklig anslutning av tank.

- Otäta slanganslutningar.

- Varvtal stannar inte i önskat
läge.

Luftfilter igensat.
Ventilspel felaktigt.
Spridarinsats fungerar inte 
riktigt.

För mycket olja i motorn.

Otillräcklig kylning:
- Hela kylsystemet förorenat.

- Dåligt fästade luftledsplåtar. 

Fyll på bränsle.

Byt bränslefilter.
Kontrollera hela bränsle-
systemet.
Kontrollera smörjoljenivån.
Aktivera den mekaniska 
oljetrycksövervakningen.

Kontakta närmaste HATZ-service.

Kontrollera motorn betr.
Smörjoljenivå.
Täpta luftkanaler eller annan 
påverkan av kylsystemet.

Se verkstadshandbok.

Fyll på Bränsle.

Byt bränslefilter.
Se till att tillräcklig tankanslut-
ning finnes.
Kontrollera att slanganslutningar
är täta.

Lås varvtalsarmen.

Rengör resp. byt luftfilter.
Ställ in ventilspelet.

Se verkstadshandbok.

Tappa ur olja till stickans övre
markering.

Rengör kylsystemet.

Kontrollera att alla luftledplåtar
finns på plats och tätar väl.

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.
5.3.2.

5.3.1.

5.3.3.



7. Det 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 den frätande batteri-
syran. Häll genast vatten över syrastänk. Vid
nödfall kalla på läkare.

Koppla alltid bort minuspolen (-) på batteriet
före arbete med den elektriska utrustningen.

– Förväxla inte batteriets plus- (+) och minus-
(–) pol.

– Vid inkoppling av batteriet ansluts först plus-
kabeln och sedan minuskabeln.
Minuspol till jord = Motorkroppen!

– Vid urkoppling av lossas först minuskabeln
och sedan pluskabeln.

– Undvik kortslutningar och jordkontakt med
strömförande kabel.

– Vid störningar kontrolleras först att kabela-
slutningar har god kontakt.

– Ersätt genast utbrända kontrollampor.

– Tag inte ur startnyckeln under drift.

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

– Spola inte på den elektriska utrustningen, med
vattentryck eller högtryck vid motortvätt.

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

Tillämpligt kopplingsschema bipackas motorer
med elektrisk utrustning. Ytterligare kopplingss-
scheman kan vid behov beställas.

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

8. 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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