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AAzz  úújj  HHAATTZZ  ddíízzeellmmoottoorr  ÖÖnnnneekk  ddoollggoozziikk

Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált alkalmazási
célra szolgál, amely gépekbe a motort beépítették.
Minden attól eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszélyekért és károkért a HATZ Motorgyár
nem vállal felelőséget. Ebben az esetben a kockázatot egyedül a felhasználó viseli.
A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik a motor számára előírt karbantartási és
üzemeltetési utasítások betartása is, aminek elmulasztása a motor károsodásához vezet.
A motor első beindítása előtt feltétlenül olvassa el a kezelési utasítást, ami segít Önnek a
balesetek megelőzésében, a motor helyes használatában, karbantartásában, és mindezek
eredményeképpen a motor hosszú ideig működőképes marad. 
A jelen kezelési utasítást juttassa el a motor minden további felhasználójának vagy 
későbbi tulajdonosának.

Tanácsadás, alkatrészellátás és szervizmunkálatok elvégzésének céljára a 
HHAATTZZ  sszzeerrvviizzhháállóózzaatt világszerte az Ön rendelkezésére áll.

A legközelebbi HHAATTZZ  sszzeerrvviizzáálllloommááss címét a mellékelt jegyzékben találja meg.

Kizárólag eredeti HHAATTZZ  ppóóttaallkkaattrréésszzeekkeett alkalmazzon. Csak ezek az alkatrészek 
biztosítják a kifogástalan mérettartósságot és a minőséget. A rendelési számokat 
megtalálja a mellékelt alkatrészjegyzékben.

A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

MOTORENFABRIK HATZ GMBH & CO KG
((HHAATTZZ  MMoottoorrggyyáárrttóó  KKfftt..  ééss  TTáárrssaa  BBtt..))    
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TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk

Ez a szimbólum fontos biztonsági utasítást jelez. 
Kérjük, ezt gondosan vegye figyelembe, hogy az emberre veszélyes helyzetek
és az anyagkárosodások elkerülhetők legyenek.

Egyéb vonatkozásokban tartsa be a törvény által, valamint az illetékes munkahelyi 
szervezetek által előírt általános biztonsági szabályokat.



11..  FFoonnttooss  uuttaassííttáássookk  aa  mmoottoorr  bbiizzttoonnssáággooss  
üüzzeemmeelltteettéésséérree  vvoonnaattkkoozzóóaann

A HATZ dízelmotorok gazdaságosak, robusztusak és hosszú élettartamúak.
Ezért többnyire olyan berendezésekbe kerülnek beépítésre, amelyek ipari célokra 
alkalmasak.
A készülékgyártó esetleg az adott készülék biztonsági előírására helyezi a hangsúlyt, a
motort annak részegységeként kezelve.
Mindamellett, mi ezennel  -  a kezelés biztonságát elősegítendő  -  kiegészítő utasításokat
adunk.
A motor beépítésétől és beépítésétől függően, a gépgyártó és a gépet üzemeltető 
számára szükséges lehet biztonsági berendezések beépítése, azért, hogy elkerülhető 
legyen a szakszerűtlen kezelés. Például: 

– A kipufogóberendezés, valamint a motor felülete természetesen felforrósodik, ezért az
üzemeltetés alatt, illetve a leállított motor kihűléséig nem szabad megérinteni.

– Nem megfelelő csatlakozókábelek alkalmazása, illetve az elektromos készülék helytelen
kezelése szikra képződéshez vezethet, így ezt kerülni kell. 

– A forgó részeket – miután a motort a készülékbe beépítettük – az érintéstől megfelelően
védeni kell. 
A kompresszor és a generátor szíjhajtásához HATZ védőberendezés szállítható.

– A motor üzembe helyezése előtt a gépkönyvben szereplő indítási utasításokat 
figyelembe kell venni.

– A mechanikus indítóberendezéseket ne kezeljék gyermekek, vagy kevéssé erős 
személyek.

– Az indítás előtt meg kell győződni arról, hogy minden számításba vehető 
védőberendezést alkalmaztunk.

– A motort csak olyan személyek kezelhetik, javíthatják, és a karbantartási munkákat csak
azok végezhetik el, akik ezekben a munkálatokban szakismerettel rendelkeznek.

– Az indítókulcsot illetéktelen személyek elől elzárva kell tartani. 

– Zárt vagy rosszul szellőző helyiségben a motort soha nem szabad járatni. 
A kipufogógázok belégzése tilos! – Mérgezésveszély!

– Az üzemanyag és a kenőanyag szintén tartalmazhat mérgező összetevőket. 
Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az ásványolajgyártók előírásait.
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FFoonnttooss  uuttaassííttáássookk  aa  mmoottoorr  bbiizzttoonnssáággooss  
üüzzeemmeelltteettéésséérree  vvoonnaattkkoozzóóaann

– Tisztítási, karbantartási és javítási munkákat csak leállított motor mellett szabad végezni.

– Tankolni csak leállított motornál lehet.
Soha ne tankoljon nyílt láng vagy gyulladásveszélyt jelentő szikra közelében, illetve 
dohányzás közben. Az üzemanyagot ne öntse ki. 

– A robbanóanyagokat, valamint a gyúlékony anyagokat a motortól tartsa távol, mivel a
motor működése közben a kipufogóberendezés nagyon felforrósodik. 

– Amikor működő motor mellett dolgozik, csak szűk munkaruhát hordjon. 
Nyakláncot, karkötőt és egyéb olyan holmit, ami mozoghat és beakadhat, ne viseljen.

– Vegye figyelembe a motor kezelésére vonatkozó összes utasítást és figyelmeztető táblát,
és tartsa ezeket olvasható, jól látható állapotban. 
Ha valamelyik felragasztott jelzés leesne, vagy nehezen olvashatóvá válna, kérjük, 
forduljon a legközelebbi HHAATTZZ  sszzeerrvviizzáálllloommáásshhoozz, és kérje annak pótlását.

– A motoron történő bárminemű szakszerűtlen változtatásból eredő káreseményért a 
gyártó semminemű felelősséget nem vállal.

A motor csak abban az esetben őrzi meg üzemképességét, ha a jelen gépkönyvben 
leírtaknak megfelelően elvégzik a rendszeres karbantartásokat.

Kérjük, ha kétségei merülnének fel a motor üzembe helyezése előtt, vegye fel a 
kapcsolatot az Önhöz legközelebb lévő HHAATTZZ  sszzeerrvviizzáálllloommáássssaall..
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22.. AA  mmoottoorr  lleeíírráássaa

Bild 1

5

1 Olajbetöltő csonk
2 Merülő pálca
3 Adattábla
4 Szívónyílás az égési levegőnek
5 Szárazlevegő-szűrő szűrő
6 Üzemanyagtartály leengedőcsavarja
7 Hengerfejfedél
8 Üzemanyagtartály-fedél 
9 Hűtőlevegő bemenet 

10 Mechanikus karbantartásjelző
11 Fordulatszám-állító kar
12 Olajszűrő
13 Üzemanyagszűrő
14 Hűtőlevegő kimenet 
15 Kipufogó-hangtompító
16 Elektromos indító
17 Az elektromos készülék központi 

kapcsolója
18 Olajleengedő csavar



33.. ÁÁllttaalláánnooss  uuttaassííttáássookk

33..11.. MMűűsszzaakkii  aaddaattookk

TTííppuuss 11DD9900 ..

Kivitel V / W 

Szerkezet Léghűtéses négyütemű dízelmotor

Égésrendszer Közvetlen befecskendezés

Hengerszám 1

Furat/Löket mm 104 / 85

Lökettérfogat cm3 722

Kenőolaj-töltőmennyiség
Olajszűrő nélkül kb.liter 1,5 1)

Olajszűrővel kb.liter 1,6 1)

A „max“ és „min“ jelzés
közötti különbség kb.liter 0,7 1)

Kenőolaj-fogyasztás kb. Teljes terheléshez viszonyítva, az
(meleg üzemi állapotban) üzemanyag-fogyasztás kb. 1%-a

Kenőolajnyomás
Olajhőmérséklet 100 ± 20 °C min. 0,6 bar 850 f/p- nél

Forgásirány a 
lendítőkerékre nézve bal

Szelephézag 10 - 30 °C foknál
Szívó mm 0,30
Kipufogó mm 0,30

Megengedett max. 
dőlésszög folyamatos 
üzemmódban 25° 2)

Súly (beleértve az üzemanyagtartályt,
levegőszűrőt, kipufogó-hangtompítót, 
és az elektromos indítót)
V kivitelnél kb.kg 96
W kivitelnél kb.kg 98

Kivitel VV:  normál tömegkiegyenlítés, balra forgó
WW: kiegészítő tömegkiegyenlítés, balra forgó

1) Ezek az adatok hozzávetőleges értékként kezelendők. Mértékadó minden esetben az
olajmérő pálcán lévő mmaaxx..-jelölés, 6.kép 

2) A megadott határértékek túllépése a motor meghibásodásához vezet.
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33..22.. SSzzáállllííttááss

2

AA  sszzáállllííttóóffooggaannttyyúú  ffeellvveevvőőppoonnttjjaaii
„„11““  llssdd..  22..  kkéépp..

AAzz  aallaappkkiivviitteellbbeenn  ffeellsszzeerreelltt  sszzáállllííttóóffooggaannttyyúú
aa  mmoottoorr  ééss  aa  ttaarrttoozzéékkbbeerreennddeezzéésseekk  
bbiizzttoonnssáággooss  sszzáállllííttáássáárraa  sszzoollggááll..  NNeemm  
aallkkaallmmaass  ééss  nniinnccss  jjóóvvááhhaaggyyvvaa  aa  tteelljjeess  
bbeerreennddeezzééss  ffeelleemmeelléésséérree!!

33..33.. BBeeééppííttééssii  uuttaassííttááss

A „Bevezetés a motor kiválasztásához és
beépítéséhez“ című leírás tartalmazza a
motor alkalmazásához szükséges összes
útmutatást, arra az esetre, ha Ön olyan
motorral rendelkezik, amely még nincs
készülékbe beszerelve, és ezután kell 
beépíteni. Ez az útmutatásokat tartalmazó
ismertető az Önhöz legközelebbi HHAATTZZ
sszzeerrvviizzáálllloommáássoonn beszerezhető.

3

KKéérrjjüükk,,  vveeggyyee  ffiiggyyeelleemmbbee  aazz  eennggee--
ddééllyyeezzeetttt  eerrőő  ééss  nnyyoommaattéékk  mméérrttéékkéétt

aa  ffoorrdduullaattsszzáámm--áállllííttóó  kkaarrnnááll  ééss  aa  lleeáállllííttóó
((ssttoopp))  kkaarrnnááll,,  mmiivveell  eezzeenn  éérrttéékkeekk  ttúúllllééppééssee
aazz  éérriinnttkkeezzőő  ééss  aa  bbeellssőő  sszzaabbáállyyoozzóóeeggyysséé--
ggeekk  mmeegghhiibbáássooddáássááhhoozz  vveezzeetthheett..

33..44.. MMoottoorrtteerrhheellééss

Hosszabb ideig tartó, terhelésmentes 
vagy nagyon kis terheléses üzemeltetés 
a motor menettulajdonságait károsan 
befolyásolhatja.
Ezt elkerülendő, legalább 15 %-os motor-
terhelést javasolunk. Az ilyen alacsony 
terheléses üzemmód esetében, a motor 
leállítását megelőzően, rövid ideig 
jelentősen megemelt terheléssel 
üzemeltesse a motort.
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33..55.. AAddaattttáábbllaa

4

Az adattábla a forgattyúházon, illetve a
burkolaton (2. fejezet) található, és a motor
alábbi adatait tartalmazza:

➀ Motortípus
➁ Rendszám (csak különleges kivitelnél)
➂ Motorszám
➃ Max. motorfordulatszám

Kérjük, ezeket az adatokat minden 
ajánlatkérésnél, valamint pótalkatrész- 
megrendelésnél feltétlenül közölje. 
(lásd. Pótalkatrész-lista, 1. oldal)

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.. KKeezzeellééss

44..11.. AAzz  eellssőő  üüzzeemmbbee  hheellyyeezzééss  eellőőtttt

A motorokat - normál esetben - 
üzemanyag és olaj nélkül szállítjuk.

44..11..11.. MMoottoorroollaajj

OOllaajjmmiinnőősséégg
Minden olyan márkájú olaj alkalmazható,
amelyik az alábbi minőségi feltételeknek
megfelel:

AACCEEAA  ––  BB22  //  EE22 vagy ennél magasabb 
értékű
AAPPII  ––  CCDD  //  CCEE  //  CCFF  //  CCFF--44  //  CCGG--44 vagy
ennél magasabb értékű 

Ha a fentieknél alacsonyabb minőségszab-
ványú olajat használ, akkor a szükséges
olajcsere-intervallum 150 üzemórára 
rövidül.

OOllaajj  vviisszzkkoozziittááss

5

Az ajánlott viszkozitást a hidegindításkor
fennálló külső környezet hőmérsékletének
megfelelően kell kiválasztani. 
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Az olaj betöltésekor, illetve az olajszint 
ellenőrzésekor a motort állítsa vízszintbe.

6

– Az olajbetöltő csavart („1“) és az olaj-
szintmérő pálcát („2“) távolítsuk el.

– A motorolajat az olajszintmérő pálcán
lévő mmaaxx.. jelölésig töltsük, a kenőolaj
mennyiségét lsd. 3.1. fejezet.

– Az olajbetöltő csavart kézzel húzzuk 
meg.

44..11..22.. ÜÜzzeemmaannyyaagg

AA  mmoottoorrtt  ccssaakk  lleeáállllííttootttt  áállllaappoottbbaann
sszzaabbaadd  üüzzeemmaannyyaaggggaall  ffeellttöölltteennii..

SSoohhaa  nnee  ttööllttssöönn  bbee  üüzzeemmaannyyaaggoott  nnyyíílltt  lláánngg
vvaaggyy  ggyyuullllaaddáássvveesszzééllyytt  jjeelleennttőő  sszziikkrraa  
kköözzeelléébbeenn,,  iilllleettvvee  ddoohháánnyyzzááss  kköözzbbeenn..  CCssaakk
ttiisszzttaa  üüzzeemmaannyyaaggoott  ééss  ttiisszzttaa  ttööllttőőeeddéénnyytt
hhaasszznnáálljjoonn..  AAzz  üüzzeemmaannyyaaggoott  nnee  öönnttssee  kkii..

Minden olyan márkájú olaj alkalmazható,
amelyik az alábbi minőségi feltételeknek
megfelel:

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

7

– Az üzemanyagtartályt legalább félig fel
kell tölteni a dízel üzemanyaggal.
Az üzemanyagrendszer légtelenítése 
önműködően történik, a ráépített vagy a
befecskendező szivattyú fölött elhelyezett 
üzemanyagtartályon keresztül.

8

– Nem ráépített és alacsonyan fekvő 
üzemanyagtartály esetén, az üzemanyag-
szállító szivattyún lévő kézikarral annyi
ideig kell előszivattyúzni, amíg az üzem-
anyag hallható módon a visszaáramoltató 
vezetéken az üzemanyagtartályba
visszafolyik.

9



Ha a külső hőmérséklet 0 ° C alatt van, al-
kalmazzunk téli üzemanyagot, illetve időben
keverjünk az üzemanyagba petróleumot.

44..11..33.. MMeecchhaanniikkuuss  oollaajjnnyyoommááss  
--eelllleennőőrrzzőő  bbeerreennddeezzééss  
(Kiegészitő berendezés)

Szükség van a mechanikus olajnyomás-
ellenőrző berendezés beüzemelésére: 

• az első feltöltés, illetve üres járatás esetén

• amikor a motor a nem elegendő kenőolaj-
ellátás miatt automatikusan leáll

– Töltse be az üzemanyagot, (4.1.2. fejezet)

– Ellenőrizze a kenőolajszintet, 
(5.2.1. fejezet)

9

Indításkor a 

leghidegebb külső 

hőmérséklet

Celsius fokban

Petróleum adalékarány

Nyári

üzemanyag

esetében

Téli 

üzemanyag

esetében

0 és -10 között 

-10 és -15 között

-15 és -20 között
-20 és -30 között

20 %

30 %

50 %

–

–

–

20 %

50 %

- A beüzemeléshez az „1“ jelzésű kézi kart
tartsa benyomva kb. 5 másodpercig.

- Az üzemanyag-szállító szivattyúval ellá-
tott motoroknál:  ezzel egyidejűleg né-
hányszor működtesse a kézi kart, 
(8. kép).

10

A mechanikus olajnyomás-ellenőrző beren-
dezés üzembe helyezéséhez szükséges
utasítások  a motorra szerelt eligazítótáb-
lán grafikus szimbólumok formájában is
ábrázolva vannak.

FFoonnttooss!!
AAzz  oollaajjsszziinntteett    --    aazz  oollaajjnnyyoommááss--eelllleennőőrrzzőő
bbeerreennddeezzééss  mmeeggllééttee  eesseettéénn  iiss  --  mmiinnddeenn  
88--1155..  üüzzeemmóórraa  uuttáánn  eelllleennőőrriizznnii  kkeellll!!

10



44..22.. IInnddííttááss

ZZáárrtt  vvaaggyy  rroosssszzuull  sszzeellllőőzzőő  hheellyysséégg--
bbeenn  aa  mmoottoorrtt  ssoohhaa  nnee  jjáárraassssaa  ––

mméérrggeezzééssvveesszzééllyy!!
BBeeiinnddííttááss  eellőőtttt  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  ggyyőőzzőőddjjöönn
mmeegg  aarrrróóll,,  hhooggyy  aa  mmoottoorr,,  iilllleettvvee  aa  kkéésszzüülléékk
vveesszzééllyyzzóónnáájjáábbaann  sseennkkii  sseemm  ttaarrttóózzkkooddiikk,,
ééss  hhooggyy  mmiinnddeenn  bbiizzttoonnssáággii  bbeerreennddeezzééss
mműűkkööddiikk!!

11

IInnddííttáásstt  sseeggííttőő  sspprraayytt  ssoohhaa  nneemm  sszzaabbaadd
hhaasszznnáállnnii!!

44..22..11.. AA  bbeeiinnddííttááss  eellőőkkéésszzííttééssee

– Amennyiben lehetséges, a motort el 
kell választani – szétkapcsolás révén – a
meghajtandó készüléktől.
A készüléket alapvetően üresjáratra kell
állítani.

12

– Az „1“ jelzésű fordulatszám-állító kart, a
lehetőségnek és az igényeknek megfele-
lően, vagy 1/2-START vagy max. START
helyzetbe kell állítani. 
Az alacsonyra állított fordulatszám kisebb
indítási füstöt okoz.

– Figyeljen arra, hogy a „2“ jelzésű leállító
(stop) kar (kiegészítő berendezés)
START” üzemmódban legyen! 

44..22..22.. EElleekkttrroommooss  iinnddííttááss

Az indítás előkészítését lsd. a 4.2.1. 
fejezetben.

IInnddííttáássii  ffoollyyaammaatt

13
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– Helyezze be az indítókulcsot, és forgassa
el II  áálllláássbbaa, 13 kép.

– A töltésjelző lámpa („2“) és az olajnyo-
másjelző lámpa („3“) világít.

– Fordítsa az indítókulcsot a IIII  áálllláássbbaa
(23. kép) 

– Amint a motor beindul, engedje el az 
indítókulcsot.
Az indítókulcsnak természetesen az 
II..  ppoozzíícciióóbbaa kell visszaállnia, és az 
üzemelés alatt végig ebben a helyzetben
kell maradnia.
A töltésellenőrző és az olajnyomást 
jelző lámpa közvetlenül az indítás után 
kialszik.
A jelzőlámpa („1“) felgyullad, ekként 
jelezve, hogy a motor működik.

– Esetleges rendellenesség előfordulása
esetén a motort azonnal le kell állítani, a
zavart lokalizálni kell, majd megszüntetni,
(6. fejezet).

– A „4“ jelzésű motorhőmérséklet-jelző
(kiegészítő berendezés) abban a pillanat-
ban felgyullad, amint a hengerfej hőmér-
séklete megengedhetetlenül magassá
válik. 
AA  mmoottoorrtt  aazzoonnnnaall  llee  kkeellll  áállllííttaannii  ééss  aazz  ookkoott
mmeegg  kkeellll  sszzüünntteettnnii,, 6. fejezet.

– Minden újraindítás előtt  forgassa vissza
az indítókulcsot a „„00““  áálllláássbbaa..  
A gyújtáskapcsolóban lévő ismétlést
gátló zár megakadályozza azt, hogy 
az indítóberendezés járó motornál 
működésbe hozható legyen, és ezáltal
megsérülhessen.

SSoohhaa  nnee  iinnddííttssaa  eell  iissmméétteelltteenn  aazz
üüzzeemmeellőő  vvaaggyy  ééppppeenn  lleeáálllláássbbaann

lléévvőő  mmoottoorrtt  --  ffooggaasskkeerréékkttöörrééss  vveesszzééllyyee..

FFoonnttooss!!
Indításvédő modullal ellátott kivitel esetén,
hibás indítás vagy a motor leállítása után,
az indítókulcsot legalább 8 másodpercig a
„„00““  áálllláássbbaa kell visszafordítani, csak ez
teszi lehetővé a motor újraindítását.

EEllőőiizzzzííttóó  bbeerreennddeezzééss,,  iizzzzííttáássii  iiddőő  aauuttoo--
mmaattiikkáávvaall (kiegészítő berendezés)

O ° C alatti hőmérsékletnél kiegészítéskép-
pen felgyullad az „5“ jelzésű előizzítás-
jelzőlámpa, 13. kép.

–Amikor a jelzőlámpa kialszik, a motor
azonnal indítható.

KKiikkaappccssoollóó  aauuttoommaattiikkaa
(kiegészítő berendezés)

Ez arról ismerhető fel, hogy az indítókulcs 
II  áálllláássbbaa történő elfordítása után az összes
kijelző lámpa rövid ideig felvillan, 13. ábra.

FFoonnttooss!!
Ha a motor rögtön a beindítás után, vagy a
működés alatt önmagától leáll, ez annak a
jele, hogy működik a kikapcsoló automati-
ka egyik ellenőrző eleme. 
Ez felismerhető arról, hogy a megfelelő jel-
zőlámpa felgyullad, 13 kép., 2 - 4. poz.
A motor leállása után a jelzőlámpa még kb.
12 másodpercig tovább világít.
Ezt követően az elektromos berendezés
önműködően kikapcsolódik.
Amikor az indítókulcsot ismét „„00““  áálllláássbbaa
tekeri, majd ezt követően az II  áálllláássbbaa
fordítja, a szóban forgó jelzőlámpa ismétel-
ten világít. 
AAzz  úújjrraaiinnddííttáássii  kkíísséérrlleetteekkeett  mmeeggeellőőzzőőeenn  aa
zzaavvaarrtt  hháárrííttssaa  eell,,  66..  ffeejjeezzeett..
A jelzőlámpa a következő indításnál 
kialszik.

AAnnnnaakk  eelllleennéérree,,  hhooggyy  aa  mmoottoorr  aa  ffeennttii  
kkiikkaappccssoollóó  aauuttoommaattiikkáávvaall  eell  vvaann  llááttvvaa,,  aazz
oollaajjsszziinntteett  mmiinnddeenn  88--1155  üüzzeemmóórraa  uuttáánn  eellllee--
nnőőrriizznnii  kkeellll!!  55..22..11..  ffeejjeezzeett

12



44..33..  LLeeáállllííttááss  --  SSttoopp

AAmmiikkoorr  aa  ggéépp  mműűkkööddééssee  sszzüünneetteell,,
iilllleettvvee  aa  mmuunnkkaavvééggzzééss  bbeeffeejjeezzééssee

uuttáánn  aazz  iinnddííttóókkaarrtt  ééss  aazz  iinnddííttóókkuullccssoott  iillllee--
ttéékktteelleenn  sszzeemmééllyyeekk  eellőőll  eellzzáárrvvaa  kkeellll  ttaarrttaannii..

14

– Az „1“ jelzésű fordulatszám-szabályozó
kart a STOP ütközőig vissza kell állítani.

– A lehatárolt alacsony üresjárati fordulat-
számmal működő motorok esetében,  a
fordulatszám-szabályozó kar („1“) vissza-
állítását követően a leállító (stop) kart
(„2“) a STOP irányába kell mozdítani, és
addig tartani, ameddig a motor leáll.

– Sikeres leállítás után a „2“ jelzésű leállító
(stop) kart el lehet engedni, ügyelve arra,
hogy az ismét a „START“ üzemmódba
kerüljön.

15

A „2“ jelzésű töltésjelző lámpa és a „3“ 
jelzésű olajnyomásjelző világít.

– Az indítókulcsot „„00““  hheellyyzzeettbbee kell állítani,
és ki lehet húzni. Valamennyi jelzőlámpa
kialszik.

Tanács:
Elektromos lekapcsoló automatikával ren-
delkező motorok (4.2.2. fej.) az indítókulcs
00  áálllláássbbaa történő visszafordításával is leállí-
thatók.

�

�

�

�

�
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55..  KKaarrbbaannttaarrttááss

KKaarrbbaannttaarrttáássii  mmuunnkkáákkaatt  ccssaakk  lleeáállllííttootttt  mmoottoorrnnááll  sszzaabbaadd  vvééggeezznnii..
AA  ffáárraaddtt  oollaajj,,  aa  sszzűűrrőőkk  ééss  ttiisszzttííttóóeesszzkköözzöökk  kkeezzeellééssee,,  áárrttaallmmaattllaannííttáássaa  ssoorráánn  aa  

ttöörrvvéénnyyii  eellőőíírráássookkaatt  bbee  kkeellll  ttaarrttaannii..
AAzz  iinnddííttóókkaarrtt  ééss  aazz  iinnddííttóókkuullccssoott  iilllleettéékktteelleenn  sszzeemmééllyyeekk  eellőőll  eellzzáárrvvaa  kkeellll  ttaarrttaannii..
EElleekkttrroommooss  iinnddííttáássúú  mmoottoorrookknnááll  aazz  aakkkkuummuullááttoorr  nneeggaattíívv  ppóólluussáátt  kkii  kkeellll  kkööttnnii..  
AA  kkaarrbbaannttaarrttáássii  mmuunnkkaa  bbeeffeejjeezzéésséétt  kköövveettőőeenn  eelllleennőőrriizzzzee  aazztt,,  hhooggyy  aa  mmoottoorrttóóll  mmiinnddeenn
sszzeerrsszzáámmoott  eellttáávvoollííttootttt--ee,,  ééss  hhooggyy  iissmméétt  vviisssszzaahheellyyeezzttee  aazz  öösssszzeess  vvééddőőffeellsszzeerreelléésstt..  
AAzz  iinnddííttáásstt  mmeeggeellőőzzőőeenn  ggyyőőzzőőddjjöönn  mmeegg  aarrrróóll,,  hhooggyy  aa  mmoottoorr,,  iilllleettvvee  aa  bbeerreennddeezzééss  vveesszzééllyy--
kköörrzzeettéébbeenn  sseennkkii  sseemm  ttaarrttóózzkkooddiikk..

55..11.. AA  kkaarrbbaannttaarrttááss  áátttteekkiinnttééssee

KKaarrbbaannttaarrttáássii  EEllvvééggzzeennddőő  kkaarrbbaannttaarrttáássii  mmuunnkkaa FFeejjeezzeett
iinntteerrvvaalllluumm

14

Minden 8-15. 
üzemórát köve-
tően, ill. a napi 
indítást 
megelőzően

Olajszint-ellenőrzés
Az égési levegő szívóterének ellenőrzése
Levegőszűrő karbantartásjelző ellenőrzése
Hűtőlevegő terének ellenőrzése
Vízleválasztó ellenőrzése

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Minden 250.
üzemórát
követően

Motorolaj-és olajszűrőcsere
A szelephézag ellenőrzése és beállítása
A hűtőlevegő terének tisztítása
Csavarcsatlakozások felülvizsgálata.
A kipufogó-hangtompítóban lévő szita-
betétének kitisztítása

5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.

Minden 500.
üzemórát 
követően

Üzemanyagszűrő cseréje
Száraz levegőszűrő karbantartása

5.4.1.
5.4.2.

8-15

250

500



16

Valamennyi motorhoz mellékeljük a képen
szereplő karbantartási tervet. Ezt a moto-
ron vagy a berendezésen jól látható helyre
kell felragasztani. A karbantartás időpont-
jait illetően a fenti összeállításban részlete-
zett „ A karbantartás áttekintése“ fejezet a
mértékadó.

ÚÚjj,, vagy ggeenneerráálljjaavvííttáássoonn  áátteesseetttt motorok
esetében aazz  eellssőő  2255  üüzzeemmóórraa  uuttáánn alapve-
tően a következőket kell elvégezni:

– Motorolaj-és olajszűrőcsere, 
5.3.1. fejezet

– Szelephézag ellenőrzése, adott esetben
beállítása, 5.3.2. fejezet

– Csavarcsatlakozások felülvizsgálata.
5.3.4. fejezet
AA  hheennggeerrffeejjrrööggzzííttőő  ccssaavvaarrookkaatt  nneemm  sszzaa--
bbaadd  uuttáánnhhúúzznnii..

Nem túl gyakori üzemeltetés esetén a 
motorolajat és az olajszűrőt – az elért 
üzemóra számától függetlenül – lleeggkkééssőőbbbb
1122  hhóónnaapp  uuttáánn ki kell cserélni.

15

IN 0.1 mm
EX 0.2 mm



55..22.. KKaarrbbaannttaarrttááss  mmiinnddeenn  88--1155..
üüzzeemmóórráátt  kköövveettőőeenn

55..22..11.. OOllaajjsszziinntt  eelllleennőőrrzzééssee

Az olajszint ellenőrzésekor a motornak
vízszintes helyzetben és üzemen kívüli 
állapotban kell lennie. 

– Az olajszintmérő pálcáról távolítsa el a 
rárakódott szennyeződést.

17

– Ellenőrizze az olajszintet az olajszintmérő
pálcán, és adott esetben a jelölés szerinti
mmaaxx..  jelölésig töltse fel (4.1.1. fejezet)

55..22..22.. AAzz  ééggééssii  lleevveeggőő  sszzíívvóótteerréénneekk  
eelllleennőőrrzzééssee

Az erős elszennyeződés arra utal, hogy a
túlzott pormennyiség miatt a levegőszűrő
karbantartásának intervallumát ennek
megfelelően rövidíteni kell.

– Ellenőrizze az égési levegő szívónyílásá-
nak durva szennyeződését, mint pl. leve-
lek, erős porfelgyülemlés stb., és adott
esetben tisztítsa meg (2. fej.).

m
ax

.

m
in

.

55..22..33.. LLeevveeggőősszzűűrrőő  kkaarrbbaannttaarrttáássjjeellzzőő
jjéénneekk  eelllleennőőrrzzééssee  
(Kiegészítő készülék)

– Röviden pörgesse fel a motort a 
legmagasabb fordulatszámra.

18

Ha ekkor a gumiborítás összehúzódik, és
befedi az „1“ jelzésű zöld területet, akkor a
levegőszűrő berendezés karbantartására
van szükség, 5.4.2. fejezet.
Poros, piszkos környezetben ezt a gumibo-
rítást naponta többször ellenőrizni kell.

55..22..44.. AA  hhűűttőőlleevveeggőő  tteerréénneekk  
eelllleennőőrrzzééssee

Az erős elszennyeződés arra utal, hogy a
túl nagy  pormennyiség miatt a karbantar-
tás intervallumát ennek megfelelően rövidí-
teni kell.

– Ellenőrizze, és adott esetben tisztítsa ki a
levegő ki- és bemeneti nyílásait, távolítsa
el a nagyobb szennyeződéseket, úgy
mint levelek, lerakódott por, kosz stb. 
(2. és 5.3.3 fejezet)
Ha a motor megengedhetetlenül felforró-
sodik, a „4“ jelzésű hőmérsékletjelző –
feltéve, hogy be van építve – világít, 
lsd. 15. kép.
EEbbbbeenn  aazz  eesseettbbeenn  aa  mmoottoorrtt  aazzoonnnnaall  
áállllííttssaa  llee!!  (4.3. és 5.3.3. fejezet) 

16



55..22..55.. VVíízzlleevváállaasszzttóó  eelllleennőőrrzzééssee

A vízleválasztó ellenőrzésének intervalluma
csak attól függ, hogy az alkalmazott üzem-
anyag mennyi vizet tartalmaz, illetve attól,
hogy mennyire gondosan járt el a betöltés-
nél. Ennek az ellenőrzésnek legalább 
hetente egyszer meg kell történnie.

19

– Oldja ki az „1“ jelzésű hatszögletű 
csavart, kb. 2-3 fordulattal.

– Az eközben kifolyó cseppeket egy 
átlátszó tartályba fogja fel. Mivel a víz a
dízelüzemanyagnál fajlagosan nehezebb,
először a víz, majd az üzemanyag folyik
ki. A két anyag egyértelmű választóvona-
lat képezve különválik egymástól.

– Amikor már csak üzemanyag csöpög ki,
szorítsa vissza az „1“ jelzésű hatszögletű
csavart. 

A beépített, kívül található vízleválasztó
megléte esetén - a naponta elvégzett olaj-
szint ellenőrzés alkalmával - a vízleválasz-
tót is ellenőrizze a víztartalom szempontjá-
ból. Az összegyűlt víz egyértelműen felis-
merhető, mivel ez a fölötte elterülő dízelü-
zemanyagtól határozott választóvonallal 
elkülönül.

20

– Az „1“ jelzésű leeresztőcsavart nyissa ki,
és a vizet egy megfelelő edénybe enged-
je le.

– Kedvezőtlen hozzáférhetőség esetén a
leeresztőcsavarhoz csatlakoztasson egy
meghosszabbító csövet. 

17



55..  33.. KKaarrbbaannttaarrttááss  mmiinnddeenn  225500..  
üüzzeemmóórráátt  kköövveettőőeenn

55..33..11.. MMoottoorroollaajj--ééss  oollaajjsszzűűrrőőccsseerree

A motornak vízszintes helyzetben és 
üzemen kívüli állapotban kell lennie. 
A motorolajat csak meleg állapotban en-
gedje le. Az olajleengedő csavart lsd. a 2.
fejezetben.

VVeesszzééllyyffoorrrrááss::  AA  ffeellffoorrrróóssooddootttt  oollaajj
ééggééssii  sséérrüülléésstt  ookkoozzhhaatt!!  

AAzz  eellhhaasszznnáálltt  oollaajjaatt  ggyyűűjjttssee  öösssszzee,,  ééss  aa  ttöörr--
vvéénnyyii  eellőőíírráássookknnaakk  mmeeggffeelleellőőeenn  áárrttaallmmaattllaa--
nnííttssaa  eell..

21

– Csavarja ki az olajleengedő csavart, és
az olajat maradéktalanul folyassa ki.

– A megtisztított olajleengedő csavart új
tömítőgyűrű alkalmazásával húzza szo-
rosra.

22

– Cserélje ki az olajszűrőt 
(tartalék alkatrész)
Gyűjtse össze a kifolyó olajt egy 
edényben.

FFoonnttooss!!

FFiiggyyeelljjeenn  aazz  oollaajjsszzűűrrőőnn  aa  „„TTOOPP““  jjeellööllééssrree!!  

23

– A szitabetétet óvatosan tisztítsa meg, 
nehogy deformálódjon a sodronyszövet.
A záró csavart törölje le, vagy sűrített 
levegővel fújassa át

– Ellenőrizze az „1“ jelzésű O-gyűrűt, adott
esetben cserélje ki, 22. kép.

18



– A záró csavar O-gyűrűjét és a menetet
„K“ kenőanyaggal kenje be, lsd. az 
alkatrészlistát

– A motorolajt az olajszintmérő pálcán lévő
mmaaxx.. jelölésig töltse fel. (4.1.1. fejezet)

– Rövid próbajáratás után ellenőrizze még
egyszer az olajszintet, és ha szükséges,
töltsön utána.

– Ellenőrizze, hogy az olajszűrő házon lévő
záró csavar megfelelően tömít-e.

55..33..22.. AA  sszzeelleepp  hhéézzaagg  eelllleennőőrrzzééssee  ééss  
bbeeáállllííttáássaa

24

– Csavarozza le az „1“ jelzésű hengerfej-
fedelet, és távolítsa el.a „2“ jelzésű 
tömítést. 
A tömítést egyértelműen cserélni kell.

– Forgassa a motort menetirányba, egé-
szen addig, amíg a kompresszió érezhe-
tővé válik.

25

– A billenőkar és a szelepszár között a 
szelep hézagát az „1“ jelzésű hézagmé-
rővel ellenőrizze, 3.1. fejezet.

– Nem megfelelő szelephézag esetén 
lazítsa meg a „2“ jelzésű hatszögletű
anyát.

– A „3“ jelzésű beállító csavart csavarhúzó-
val úgy állítsa be, hogy az „1“ jelzésű 
hézagmérő a himba és a szelepszár 
között éppen érezhető ellenállással
áthúzható legyen, a „2“ jelzésű anya 
újrahúzása után. 

– Helyezze fel a hengerfej fedélre az új tö-
mítést, és húzza egyenletesen szorosra.

– Rövid próbafuttatás után ellenőrizze a 
fedelet, hogy megfelelően tömít-e.

19



55..33..33.. AA  hhűűttőőlleevveeggőő  tteerréénneekk  ttiisszzttííttáássaa

AA  ttiisszzttííttáásshhoozz  aa  mmoottoorrtt  áállllííttssaa  llee,,  ééss
hhaaggyyjjaa  lleehhűűllnnii..

– Távolítsa el a levegőterelő lemezeket.

SSzzáárraazz  eellsszzeennnnyyeezzőőddééss
– Valamennyi levegőterelő egységet, vala-

mint a hűtőlevegő-rendszerben lévő 
összes egységet - úgymint hengerfej,
henger és lendkerék-lapátrendszer -,
szárazon tisztítsa, és sűrített levegővel
fújassa át.

NNeeddvveess,,  iilllleettvvee  oollaajjooss  eellsszzeennnnyyeezzőőddééss
– Szerelje le az akkumulátort. Teljes környe-

zetét kezelje le tisztítófolyadékkal -  pl.
hidegtisztító oldat stb. - a gyártó 
előírásainak megfelelően, majd ezt köve-
tően erős vízsugárral permetezze le a 
kezelt területet.
Az elektromos rendszer elemeit a motor
tisztításánál ne fröcskölje le vízsugárral
vagy nagy nyomású sugárral.

– Állapítsa meg a beolajozódás okát, és a
nem megfelelő záródás/tömítés tényét a
HATZ szervizállomással hárítassa el.

– Szerelje vissza a levegőterelő egysége-
ket.

AA  mmoottoorrtt  sseemmmmii  eesseettrree  ssee  
üüzzeemmeelltteessssee  aa  lleevveeggőőtteerreellőő  
eeggyyssééggeekk  nnééllkküüll..

– Közvetlenül az összeszerelés után a 
motort melegítse be, hogy a rozsdáso-
dást elkerülje.

55..33..44.. AA  ccssaavvaarrccssaattllaakkoozzáássookk  
mmeegghhúúzzoottttssáággáánnaakk  
ffeellüüllvviizzssggáállaattaa

A karbantartási munka keretében ellenőriz-
ze az összes csavar csatlakozását, mind
állapotukat, mind megfelelő szorosságukat
illetően.
AA  hheennggeerrffeejj  rrööggzzííttéésséétt  ssoohhaa  nnee  hhúúzzzzaa
uuttáánnaa..

26

AA  ffoorrdduullaattsszzáámm--sszzaabbáállyyzzóónn  ééss  aa  
bbeeffeeccsskkeennddeezzőőrreennddsszzeerreenn  lléévvőő  

bbeeáállllííttóó  ccssaavvaarrookk  bbiizzttoossííttóóllaakkkkaall  vvaannnnaakk
bbeevvoonnvvaa,,  ééss  eezzeekkeett  nneemm  sszzaabbaadd  uuttáánnaahhúúzz--
nnii  vvaaggyy  eelláállllííttaannii..
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55..33..55.. AA  kkiippuuffooggóó--hhaannggttoommppííttóóbbaann  
lléévvőő  sszziittaabbeettéétt  kkiittiisszzttííttáássaa
(Kiegészítő berendezés)

27

– A szitabetéten lévő lerakódásokat egy
arra alkalmas drótkefével távolítsa el.

55..44..  KKaarrbbaannttaarrttááss  mmiinnddeenn  550000..  
üüzzeemmóórráátt  kköövveettőőeenn

55..44..11.. ÜÜzzeemmaannyyaaggsszzűűrrőő  ccsseerrééjjee

Az üzemanyagszűrőn végzendő karbantar-
tási munka gyakorisága az alkalmazott
üzemanyag tisztaságfokától függ, és adott
esetben akár 250 üzemóránként szükséges
lehet.

AAmmiikkoorr  aazz  üüzzeemmaannyyaaggrreennddsszzeerrbbeenn
bbáárrmmiillyyeenn  mmuunnkkáátt  vvééggeezznneekk,,  ssoohhaa

nnee  lleeggyyeenn  aa  kköözzeellbbeenn  nnyyíílltt  lláánngg,,  iilllleettvvee  nnee
ddoohháánnyyoozzzzaannaakk!!

– Helyezzen egy arra alkalmas edényt a
szűrő alá, hogy a kicsöpögő üzemanya-
got felfogja.

– Az üzemanyag-ellátócsövet zárja el.

28

– Az „1“ jelzésű üzemanyag-ellátócsövet
húzza el a „2“ jelzésű üzemanyagszűrőről
mindkét oldalon, és helyezzen be egy új
szűrőt.

FFoonnttooss!!
ÜÜggyyeelljjeenn  aa  ttiisszzttaassáággrraa,,  nneehhooggyy  aazz  üüzzeemmaa--
nnyyaaggccssőőbbee  sszzeennnnyyeezzőő  aannyyaagg  kkeerrüülljjöönn..
Szennyeződések a befecskendező rends-
zer károsodását okozhatják.
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– Cserélje ki az üzemanyagszűrőt. Ügyeljen
az átfolyási irányra (Nyíl!)

– Tegye szabaddá az üzemanyag befolyá-
sát, adott esetben szükség lehet az
üzemanyag előszivattyúzására 
(4.1.2. fejezet).

– Rövid próbajáratás után ellenőrizze, hogy
az üzemanyagszűrő és a vezetékek meg-
felelően tömítettek-e.

55..44..22.. SSzzáárraazz  lleevveeggőősszzűűrrőő  
kkaarrbbaannttaarrttáássaa

A szűrőpatronokat célszerű a karbantartás-
jelzőnek megfelelően tisztítani.
Ettől függetlenül, a patronokat az 500. 
üzemórát követően ki kell cserélni.

29

– Az „1“ jelzésű szárnyas csavart oldja ki,
és a „2“ jelzésű fedéllel együtt vegye le.

30

– Az „1“ jelzésű szűrőpatront óvatosan
húzza ki.

– Levegőszűrő-karbantartásjelzővel ellátott
kivitel esetén ellenőrizze a „4“ jelzésű
szeleplapocska állapotát és tisztaságát.

AA  sszzűűrrőőppaattrroonn  ttiisszzttííttáássaa

Száraz szennyeződések

31

– A szűrőpatront belülről kifelé, le-fel irá-
nyuló mozgatással fújassa át sűrített 
levegővel mindaddig, amíg már nem 
távozik belőle több por.
AA  nnyyoommááss  55  bbaarr--nnááll  nneemm  lleehheett  mmaaggaa--
ssaabbbb..
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– A szűrőpatront fény ellen tartva, vagy
lámpával átvilágítva ellenőrizze, hogy
nincs-e rajta szakadás vagy egyéb 
sérülés. 

FFoonnttooss!!
AA  lleeggkkiisseebbbb  sséérrüüllééss  iiss,,  aammii  aa  „„22““  jjeellzzééssűű
sszzűűrrőőppaappíírr,,  iilllleettvvee  aa  „„33““  jjeellzzééssűű  ttöömmííttőő  éélleekk
kköörrnnyyéékkéénn  éésszzlleellhheettőő,,  kkiizzáárrjjaa  aa  sszzűűrrőőppaattrroonn
iissmméétteelltt  hhaasszznnáállaattáátt..  3300..  kkéépp..  

NNeeddvveess,,  iilllleettvvee  oollaajjooss  sszzeennnnyyeezzőőddéésseekk

– Cserélje ki a szűrőpatront.

– Az összeszerelést ellenkező sorrendben
végezze el.
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66.. LLeehheettssééggeess  hhiibbáákk  ––  OOkkookk  ––  HHiibbaaeellhháárrííttááss

AA  mmeegghhiibbáássooddááss
ffaajjttáájjaa LLeehheettssééggeess  ookkookk HHiibbaaeellhháárrííttááss                                                  FFeejjeezzeett
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A motor nem
indul vagy nem
azonnal indul, de
az önindítóval
forgatható

Kiegészítés a
mechanikus olaj-
nyomásjelzővel 
ellátott motorok-
nál

Alacsony 
hőmérsékleten

A fordulatszám-állító kar
stop vagy üresjárati helyzet-
ben van.
A stop-kar stop-állásban
van.

Nincs üzemanyag a befecs-
kendező szivattyúban.

Elégtelen sűrítés
- Nem megfelelő szelephé-

zagot
- Szelep kopása
- Henger vagy/és dugattyú-

gyűrű kopása

Befecskendező fúvóka nem
működésképes

Nincs olajnyomás

Nem éri el az indítási
hőmérsékletet

A készülék nincs 
szétkapcsolva

A kart állítsa „Start“- 
helyzetbe.

Töltse fel üzemanyaggal

Az egész üzemanyag-ellátási
rendszert szisztematikusan
vizsgálja át.
Amennyiben eredménytelen:
- ellenőrizze az üzemanyag-

csövet
- ellenőrizze az üzemanyag-

szűrőt
- ellenőrizze a szállítószi-

vatytyút

Ellenőrizze a szelephézagot,
adott esetben állítson rajta
Lsd. Műhely-kézikönyv

Lsd. Műhely-kézikönyv

Lsd. Műhely-kézikönyv

Ellenőrizze az olajszintet

Helyezze üzembe a mecha-
nikus olajnyomásjelzőt.

Alkalmazza az előizzító 
berendezést (kiegészítő 
berendezés)
Válassza le a motort 
- lehetőség szerint - a 
készülékről.

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.



AA  mmeegghhiibbáássooddááss
ffaajjttáájjaa LLeehheettssééggeess  ookkookk HHiibbaaeellhháárrííttááss                                                  FFeejjeezzeett
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Alacsony 
hőmérsékleten

Az indító nem
kapcsol be, 
illetve a motort
nem forgatja
meg.

Az előizzító berendezés
meghibásodása (kiegészítő
berendezés)

Az üzemanyag az elégtelen
hőmérsékleti viszonyok
miatt megmerevedett

Túl alacsony 
Indító fordulatszám:
- túlságosan sűrű olaj

- nem kielégítően feltöltött
akkumulátor

Hiba az elektromos 
berendezésben:
- Az akkumulátor és/vagy a

kábelcsatlakozás hibásan
van bekötve

- A kábelcsatlakozások
lazák és/vagy oxidálódtak

- Az akkumulátor tönkre-
ment és/vagy nincs 
feltöltve.

- Az indító meghibásodása
- A relék, ellenőrzőelemek,

stb. meghibásodása.

Lsd. Műhely-kézikönyv

Ellenőrizze, hogy a levett
üzemanyagcsőből, közvetle-
nül a befecskendezőszivaty-
tyúnál világos, tehát nem
üledékes üzemanyag távo-
zik-e.
Megmerevedett üzemanyag
esetén melegítse be a mo-
tort, vagy az egész üzeman-
yag-ellátó rendszert ürítse ki.
A hőmérsékleti viszonyoknak
megfelelő üzemanyagkeve-
rékkel töltse fel a rendszert

Cserélje le a kenőolajat, és
megfelelő viszkozitású olajat
töltsön be
Ellenőrizze az akkumulátort,
vegye fel a kapcsolatot a
megfelelő szakszervizzel

Ellenőrizze az elektromos
komponenseket, vagy vegye
fel a kapcsolatot a HATZ
szervizállomással

4.1.2.

5.3.1.

7.

7.



AA  mmeegghhiibbáássooddááss
ffaajjttáájjaa LLeehheettssééggeess  ookkookk HHiibbaaeellhháárrííttááss                                                  FFeejjeezzeett
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A motor gyújt,
de nem működik
tovább, az indító 
kikapcsol.

A motor  üzeme-
lés közben 
magától leáll.

Kiegészítés 
az elektromos
kikapcsoló auto-
matikával 
rendelkező 
kivitel esetére

A készülék nincs szétkap-
csolva

Az üzemanyagszűrő 
eltömődött

Az üzemanyag-ellátás 
megszakadt.

Leállító jelzést kapott a ki-
kapcsoló automatika ellen-
őrző elemeitől, (kiegészítő
berendezés):
- nincs olajnyomás
- túl magas a hengerfej 

hőmérséklete.
- váltóáramú generátor 

meghibásodása

Megszakadt az üzemanyag-
ellátás:
- kiürült az üzemanyagtank

- Eltömődött az üzema-
nyagszűrő

- Üzemanyag szállító-
szivattyú meghibásodása

A mechanikus olajnyomás-
ellenőrző leállította a motort
olajnyomás hiánya miatt.

Mechanikai meghibásodás.

Leállító jelzést kapott az 
ellenőrző elemektől, mivel:
- túl alacsony az olajnyomás
- túl magas a hengerfej 

hőmérséklete

- váltóáramú generátor 
meghibásodása

Válassza el a motort - lehe-
tőség szerint - a készüléktől.

Cserélje ki az üzemanyag-
szűrőt.

Ellenőrizze szisztematikusan 
a teljes üzemanyag-ellátási
rendszert.

Ellenőrizze az olajszintet
Tisztítsa meg a hűtőlevegő
környezetét

Lsd. Műhely-kézikönyv

Töltse fel üzemanyaggal

Cserélje ki az üzemanyag-
szűrőt
Ellenőrizze a teljes üzema-
nyag-ellátási rendszert.

Ellenőrizze az olajnyomást.
Hozza működésbe az olaj-
nyomás-ellenőrzőt.

Vegye fel a kapcsolatot a
HATZ szervizállomással!

Vizsgálja át a motort az
alábbi szempontok szerint:
Elegendő-e a kenőolaj
A hűtőlevegő utak elkoszo-
lódtak, vagy a hűtésrendszer
egyéb károsodása.

Lsd. Műhely-kézikönyv

5.4.1.

5.2.1.

5.3.3.

4.1.2.
4.1.3.

5.4.1.

5.2.1.

4.1.3.

5.2.1.

5.3.3.
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AA  mmeegghhiibbáássooddááss
ffaajjttáájjaa LLeehheettssééggeess  ookkookk HHiibbaaeellhháárrííttááss                                                  FFeejjeezzeett

Csökken a
motor teljesítmé-
nye  és a fordu-
latszáma.

Csökken a
motor teljesítmé-
nye és a fordu-
latszáma, a ki-
pufogó fekete
füstöt ereszt.

A motor nagyon
felforrósodik.
A hengerfej-
hőmérséklet-
jelző  világít.
(kiegészítő 
berendezés)

Az üzemanyag ellátási
rendszer károsodása:
- Az üzemanyagtank kiürült 

- Eltömődött az üzemanyag-
szűrő

- Az üzemanyagtartály 
szellőzése nem megfelelő

- A üzemanyag-vezeték
csatlakozói nem zárnak
megfelelően

- A fordulatszám-állító kar
nem marad a kívánt hely-
zetben

Elszennyeződött a levegő-
szűrő.

A szelep hézaga nem meg-
felelő

A befecskendező szelep
nem működőképes.

A motorban túl sok a 
kenőolaj

Nem elegendő a hűtés:
- Elszennyeződés a hűtőle-

vegő-áramlás teljes 
területén

- Nem kielégítően zárt leve-
gőáramoltató lemezek,
vagy burkoló felületek.

Töltse fel üzemanyaggal

Cserélje ki az üzemanyag-
szűrőt

Biztosítsa az üzemanyag- 
tartály kielégítő szellőzését

Ellenőrizze az üzemanyag -
vezeték csatlakozóit.

Rögzítse a fordulatszám-
állítót.

Tisztítsa meg, illetve cserélje
ki a levegőszűrőt

Állítsa be a szelep hézagát

Lsd. Műhely-kézikönyv

Engedje ki a kenőolajat 
az olajmérő pálca felső 
jelöléséig

Tisztítsa meg a hűtőlevegő
környezetét.

Ellenőrizze a levegő és a
burkoló felületek 
megfelelő zártságát.

4.1.2.
4.1.3.

5.4.1.

5.4.2.

5.3.2.

5.3.1.

5.3.3.



77.. EElleekkttrroommooss  bbeerreennddeezzééss

AAzz  aakkkkuummuullááttoorr  rroobbbbaannáássvveesszzééllyyeess
ggáázzookkaatt  tteerrmmeell..  NNyyíílltt  lláánngg  vvaaggyy  

ggyyuullllaaddáássvveesszzééllyytt  jjeelleennttőő  sszziikkrraa  nnee  lleeggyyeenn
aa  kköözzeelléébbeenn,,  iilllleettvvee  nnee  ddoohháánnyyoozzzzaannaakk  aa
kköözzeelléébbeenn..  
VVééddjjee  sszzeemméétt,,  bbőőrréétt  ééss  aa  rruuhháázzaattáátt  aa  mmaarróó
hhaattáássúú  aakkkkuummuullááttoorrssaavvttóóll..  HHaa  aa  ssaavv  
kkiiffrrööccccsseenn,,    aazzoonnnnaall  aallaappoossaann  mmoossssaa  llee
ttiisszzttaa  vvíízzzzeell..  SSzzüükksséégg  eesseettéénn  kkeerreesssseenn  ffeell
oorrvvoosstt..
AAzz  aakkkkuummuullááttoorrrraa  nnee  hheellyyeezzzzeenn  sszzeerrsszzáá--
mmoott..

EElleekkttrroommooss  kkéésszzüülléékkeenn  vvééggzzeetttt  mmuunnkkáállaattookk
mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  aazz  aakkkkuummuullááttoorr  nneeggaattíívv
ppóólluussáátt  kkii  kkeellll  kkööttnnii..  

- Az akkumulátor PPoozziittíívv++ és NNeeggaattíívv--
saruit ne cserélje össze.

- Az akkumulátor bbeeééppííttéésseekkoorr először a
ppoozziittíívv  vveezzeettéékkeett, majd a nneeggaattíívv  vveezzeettéé--
kkeett csatlakoztassa. 
Negatív saru a földelésnél = motorház

- Az akkumulátor kkiisszzeerreelléésseekkoorr először aa
nneeggaattíívv  vveezzeettéékkeett, majd a ppoozziittíívv  vveezzeettéé--
kkeett oldja ki.

- FFeellttééttlleennüüll  kkeerrüülljjee  eell, hogy az áramvezető
kábelben rröövviiddzzáárrllaatt  kkeelleettkkeezzhheesssseenn,,
illetve a földeléssel érintkezzen.

- Zavar esetén először azt eelllleennőőrriizzzzee, hogy
a kkáábbeellccssaattllaakkoozzóókk megfelelően csatla-
koznak-e.

- AA  mmeegghhiibbáássooddootttt  jjeellzzőőlláámmppáátt haladéktal-
anul ccsseerréélljjee  kkii..

- Az üzemelés alatt az indítókulcsot ne
húzza ki.

- Üzemelő motor esetén aazz  aakkkkuummuullááttoorrtt
nnee  kköössssee  kkii.. A fellépő túlfeszültség az
elektromos szerkezeti elemeket tönkrete-
heti. 

- Az elektromos rendszer elemeit a motor
tisztításánál ne fröcskölje le vízsugárral
vagy nagy nyomású sugárral.

- A motoron vagy a készüléken végzett 
hheeggeesszzttééssii  mmuunnkkáállaattookk alkalmával a 
hegesztőkészülék földelését helyezze a
lehető legközelebb a hegesztési helyhez,
és az akkumulátort kösse ki
Váltóáramú generátoroknál a feszültség-
szabályzó csatlakozódugóját húzza ki.

- Az elektromos berendezéssel ellátott 
motorokhoz a hozzájuk tartozó kapcsolá-
si rajzokat mellékeljük. Kiegészítő, továb-
bi kapcsolási rajzok igény esetén me-
grendelhetők.

- Olyan elektromos készülékekért, amelyek
nem a HATZ kapcsolási rajzok szerint
készültek, nem vállalunk felelősséget.

88.. ÁÁllllaaggmmeeggóóvvááss

Egy új motort normál körülmények között
egy évig lehet szárazon, raktáron tartani.
Túl magas páratartalom és tengeri levegő
esetén a védelem kb. 6 hónapra elegendő.
Fentieket meghaladó, hosszabb raktározási
idő esetén, kérjük, forduljon a legközelebbi
HHAATTZZ  sszzeerrvviizzáálllloommáásshhoozz.
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