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Az úúj HHATZ-DDízelmotor ÖÖnnek ddolgozik

Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált alkalmazási
célra szolgál, amely gépekbe vagy járművekbe 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, ez 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 elvégzése céljából a HATZ sszervíz-
hálózat világszerte az Ön rendelkezésére áll.
A legközelebbi HATZ sszervizállomás címét a mellékelt jegyzékben találja meg.

Kizárólag eredeti HATZ ttartalék aalkatrészeket alkalmazzon. Csak ezek az alkatrészek
biztosítják a kifogástalan mérettartósságot és a minőséget. A megrendelésszámokat 
megtalálja a mellékelt alkatrészjegyzékben. Kérjük, vegye figyelembe az előre összeállí-
tott, ugyancsak az alkatrészjegyzék 1. táblázatában szereplő, készre szerelt tartalékalkat-
rész-egységcsomagokat is.
A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

MOTORENFABRIK HHATZ GGMBH && CCO KKG
(HATZ MMotorgyártó KKft. éés TTársa BBt.)
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Ez a szimbólum fontos biztonsági utasítást jelez. 
Kérjük, ezt gondosan vegye figyelembe, hogy az emberre veszélyes helyzetek
és az anyagkárosodások elkerülhetőek legyenek.

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

2



1. Fontos uutasítások aa mmotor bbiztonságos 
üzemeltetésére vvonatkozóan

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

– a kipufogó berendezés, 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 helyte-
len kezelése szikraképződéshez vezethet, így ezt kerülni kell,

– a forgó részeket – miután a motort a gépbe beépítettük – az érintéstől megfelelően 
védeni kell.
A kompresszor és a generátor szíjhajtása HATZ védőberendezéssel szállítható.

– a motor üzembe helyezése előtt a gépkönyvben szereplő indítási utasításokat figye-
lembe kell venni, különösen a berántó szerkezetes indításnál,

– a mechanikus indítóberendezéseket ne kezeljék gyermekek, vagy nem eléggé erős 
személyek.

– az indítás előtt meg kell győződni arról, hogy minden számításba vehető védőberen-
dezést 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 mérgezőanyag összetevőket. 
Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az ásványolajgyártók előírásait.
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Fontos uutasítások aa mmotor bbiztonságos 
üzemeltetésére vvonatkozóan

– 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 rázza fel,

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

– amikor működő motor mellett dolgozik, csak szűk munkaruhát hordjon. Ne viseljen
nyakláncot, karkötőt és egyéb olyan holmit, ami mozoghat és beakadhat,

– 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 HATZ sszervizállomáshoz, 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 HATZ sszervizállomással.
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2. A mmotor lleírása
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1

1 Üzemanyag vezeték
(Tápszivattyú – Befecs-
kendező szivattyú)

2 Levegőterelő lap
3 Olajszintmérő pálca 
4 Üzemanyag visszafolyó

vezeték
5 Befecskendező szelep
6 Motoremelő csavar
7 Indító
8 Levegőterelő
9 Levegőbeszívó cső

10 Adattábla
11 Izzítógyertya

12 Olajfürdős levegőszűrő
13 Olajnyomás kapcsoló
14 Esővédő
15 Olajbetöltő csavar 
16 Üzemanyag nyomócső
17 Hengerfejfedél
18 Kenőanyag vezeték
19 Kipufogódob
20 Befecskendező szivattyú
21 Leállító (Stop) kar
22 Fordulatszám szabályzó

kar
23 Üzemanyag tápszivattyú
24 Kenőolaj szűrő

25 Olajleengedő csavar
26 Védőrács
27 Levegőterelő ház
28 Csatlakozódugó
29 Feszültségszabályzó
30 Motorrögzítő
31 Forgattyús tengely –

Energia leadás
32 Üzemanyag vezeték

(Üzemanyagszűrő – 
Tápszivattyú)

33 Üzemanyag szűrő 



3. Általános uutasítások

3.1. Műszaki aadatok

Típus 2G 40 / 22G 40H

Megnevezés Léghűtéses négyütemű dízelmotor

Égésrendszer Direkt befecskendezés

Hengerszám 2

Furat/Löket mm 92 / 75

Lökettérfogat cm3 997

Kenőolaj töltőmennyiség 2,5 olajteknő nélkül 1)

szűrőcserével együtt kb. liter 3,0       olajteknővel 1)

„max“ és „min“ jelzés 
közötti különbség kb. liter 0,8 1)

Kenőolajnyomás min. 1 bar 900 f/p- nél

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

Fordulatirány Energia leadási oldal Bal

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

Megengedett max. Kipufogó Lendkerék
hajlásszög fokban mély magas mély magas
Olajteknő nélkül 30 2) 17 2) 25 2) 25 2)

Olajteknővel 30 2) 17 2) 30 2) 25 2)

Súly (beleértve az üzemanyagtartályt, 
levegőszűrőt, kipufogógáz-hangtompítót, 
és az elektromos indítót) kb. kg 106

Akkumulátor kapacitás max. Ah 12V / 88Ah – 24V / 88Ah

1) Ezek az adatok hozzávetőleges értékekként kezelendők. Mértékadó minden esetben az 
olajmérő pálcán lévő max.-jelölés „3“,  (6. kép).

2) A megadott határértékek túllépése a motor meghibásodásához vezet. 
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3.2. Szállítás

2

Az aalapkivitelben ffelszerelt mmotor-
emelő ccsavar aa mmotor éés aa ttartozék

berendezések bbiztonságos sszállítására
szolgál, éés mmaximum 1150 kkg tterhelésre
méretezett.
Nem aalkalmas éés nnincs jjóváhagyva aa 
komplett ggép ffelemelésére! 

3.3. Beépítési uutasítás

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
gépbe beszerelve, és ezután kell beépíteni.
Ez az útmutatásokat tartalmazó ismertető
az Önhöz legközelebbi HATZ sszervizállo-
máson beszerezhető.

3

Kérjük, vvegye ffigyelembe aaz
engedélyezett eerő éés nnyomaték

mértékét aa ffordulatszám áállító kkarnál éés aa
leállító ((stop) kkarnál, mmivel eezen éértékek
túllépése aaz éérintkező éés aa bbelső
szabályozóegységek mmeghibásodásához
vezethet.

3.4. Motorterhelés

Hosszabb ideig tartó, terhelésmentes vagy
nagyon kis terheléses üzemeltetés a motor
menettulajdonságait károsan befolyásol-
hatja.
Ezt elkerülendő, legalább 15 %-os motor-
terhelést javasolunk. Ilyen alacsony 
terheléses üzemmód esetén, a motor 
leállítását megelőzően, rövid ideig jelen-
tősen megemelt terheléssel üzemeltesse 
a motort.
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3.5. Adattábla

4

Az adattábla a levegőterelő házon találha-
tó (1. kép, „10“ jelzés), és a motor alábbi
adatait tartalmazza:
➀ Motortípus
➁ Rendszám (csak különleges kivitelnél)
➂ Motorszám
➃ Max. motorfordulatszám

Kérjük, ezeket az adatokat minden aján-
latkérésnél, valamint pótalkatrész megren-
delésnél feltétlenül közölje. (lásd. Pótal-
katrész 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

4. Kezelés

4.1. Az eelső üüzembe hhelyezés eelőtt

Minden olyan márkájú olaj alkalmazható,
amelyik legalább az alábbi minőségi köve-
telményeknek megfelel.

4.1.1. Motorolaj

Minden olyan márkájú olaj alkalmazható,
amelyik legalább az alábbi minőségi köve-
telményeknek megfelel.
CCMC - D4 - D5 - PD2 vagy
API - CD - CE - CF - CG vagy
SHPD

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

Olaj vviszkozitás

5

Az ajánlott viszkozitást a hidegindításkor
fennálló külső környezet hőmérsékletének
megfelelően kell kiválasztani. 
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SAE-OOsztály

SAE 5W-30
SAE 5W-40
SAE 10W
SAE 10W-30
SAE 10W-40
SAE 15W-40
SAE 20W-20
SAE 30
SAE 40

Az olaj betöltésekor, illetve az olajszint 
ellenőrzésekor a motort állítsa vízszintbe.

6

– Távolítsa el az „1“ jelzésű olajbetöltő
csavart és a „2“ jelzésű olajmérő pálcát.

– Töltse be a motorolajat az olajmérő 
pálcán lévő „3“ felső jelzésig (6. kép, 
3.1. fejezet).

– Az olajbetöltő csavart kézzel állítsa 
szorosra.

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

4.1.2. Olajfürdõs levegõszûrõ

7

Beépített ciklonos porleválasztó esetén 
figyeljen a porkimeneteli nyílások 
megfelelő helyzetére.

– Töltse fel az olajtartályt az „1“ jelzésig
motorolajjal. 

– Szerelje fel a „2“ jelzésű olajtartályt,
ügyeljen a „3“ jelzésű tömítőgyűrű 
kifogástalan felhelyezésére, valamint a
„4“ jelzésű csatlakozó szoros 
beillesztésére.
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4.1.3. Üzemanyag

8

A mmotort ccsak lleállított áállapotban
szabad üüzemanyaggal ffeltölteni.

Soha nne ttöltsön bbe üüzemanyagot nnyílt
láng vvagy ggyulladásveszélyt jjelentő sszikra
közelében, iilletve ddohányzás kközben. CCsak
tiszta üüzemanyagot éés ttiszta ttöltőedényt
használjon.
Az üüzemanyagot nne rrázza ffel.

Minden olyan márkájú olaj alkalmazható,
amelyik legalább az alábbi minőségi 
követelményeknek megfelel.
EN 590 vagy
DIN 51601 - DK vagy
BS 2869 A1 / A2 vagy
ASTM D 975 - 1D/2D

9

Az első beindítás, illetve az üzemanyag-
rendszer kiüresedése esetén, a  „2“ 
jelzésű üzemanyag tápszivattyún lévő „1“
jelzésű kézi fogantyúval végezzen  szíva-
tást, ameddig az üzemanyag a visszaára-
moltató vezetéken keresztül az üzem-
anyagtartályba hallhatóan vissza nem 
folyik (9. kép)
Ha a külső hőmérséklet 0 °C alatt van, 
alkalmazzunk téli üzemanyagot, illetve
időben keverjünk az üzemanyagba petró-
leumot.

10

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 %



4.2. Indítás

Zárt vvagy rrosszul sszellőző hhelység-
ben aa mmotort ssoha nne jjárassa ––

mérgezésveszély!
Beindítás eelőtt mminden eesetben ggyőződjön
meg aarról, hhogy aa mmotor, iilletve aa kkészülék
veszélyzónájában ssenki ssem ttartózkodik,
és hhogy mminden bbiztonsági bberendezés
működik!

4.2.1. A bbeindítás eelőkészítése

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

10

– Az „1“ jelzésű fordulatszám állító kart, a
lehetőségnek és az igényeknek
megfelelően, vagy  1/2-START vagy
max. START helyzetbe kell állítani. 

– Ügyeljen arra, hogy a „2“ jelzésű leállító
(stop) kar „START“ nyugalmi helyzetbe
kerüljön.

�����
���

���	

�����

���	

11

Indítást ssegítő ssprayt ssoha nnem
szabad hhasználni !!

4.2.2. IIndítás eelektromos iindítóval

– Az indítás előkészítését lásd a 4.2.1.
fejezetben.

12

– Helyezze be az indítókulcsot, és forgassa
el I áállásba. A töltésjelző lámpa „1“ és az
olajnyomás jelzőlámpa „2“ világít. A
„3“ jelzésű hőmérsékletjelző lámpa és a
„4“ jelzésű karbantartás jelzőlámpa – a
kiviteltől függően – csak akkor gyullad
fel, ha az üzemeltetés alatt zavar lép fel. 
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– Fordítsa az indítókulcsot a II áálláson
keresztül a III áállásba.

– Az előizzító berendezéssel ellátott moto-
rok esetében az indítókulcsot tartsa II
állásban kb. 1 percig, ekkor az „5“ jelzé-
sű izzítás-ellenőrzőnek egyértelműen 
jeleznie kell, hogy az izzítás folyamat-
ban van. 

– Megfelelő előizzítási idő elteltével for-
gassa az indítókulcsot a III. áállásba.

– Amint a motor beindul, engedje el az
indítókulcsot.
Az „1“ és „2“ jelzésű jelzőlámpák közvet-
lenül az indítás után kialszanak 
(12. kép).

Fontos!
Az indításvédő modullal felszerelt kivitel
esetében, sikertelen indítás után az indító-
kulcsot legalább 8 másodpercig a 0 áállásba
vissza kell forgatni. Ha ez nem történik
meg, az indító lehatárolt, és a motor nem
tud beindulni.

4.3. LLeállítás

13

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

�����
���

���	

�����

���	

– A lehatárolt alacsony üresjárati fordu-
latszámmal működő motorok esetében,
az „1“ jelzésű fordulatszám-szabályozó
kar visszaállítását követően a „2“ jelzésű
leállító (stop) kart  a STOP irányába kell
mozdítani, és addig tartani, ameddig a
motor leáll

– A sikeres leállítást követően a „2“ jelzé-
sű leállító (stop) kart engedje el. Ügyel-
jen arra, hogy ez a kar ismét  kiinduló
helyzetébe kerüljön.
A töltésellenőrző és az olajnyomást jelző
lámpa a motor leállítása után kigyullad.

14

– Állítsa az indítókulcsot a 0 hhelyzetbe, és
húzza ki, valamennyi jelzőlámpa
kialszik. 

– Azok a motorok, amelyek kikapcsoló
automatikával vannak ellátva, leállítha-
tóak oly módon is, hogy az indítókulcsot
visszafordítjuk a „0“ hhelyzetbe.

Üzemelési sszünetekben, iilletve 
a mmunka bbefejezése uután aaz

indítókulcsot iilletéktelen sszemélyek eelől
elzárva kkell ttartani 

12
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5. KKarbantartás

5.1. A kkarbantartás ááttekintése

Karbantartás
intervallum Elvégzendő kkarbantartási mmunka Fejezet

Karbantartási mmunkákat ccsak lleállított mmotornál sszabad vvégezni.
A ffáradt oolaj, aa sszűrők éés ttisztítóeszközök kkezelése, eeltávolítása ssorán aa ttörvényes

előírásokat bbe kkell ttartani.
Az iindítókart éés aaz iindítókulcsot iilletéktelen sszemélyek eelől eelzárva kkell ttartani.
Elektromos iindítású mmotoroknál aaz aakkumulátor nnegatív ppólusát kki kkell kkötni. 
A kkarbantartási mmunka bbefejezését kkövetően eellenőrizze aazt, hhogy aa mmotortól mminden
szerszámot eeltávolított-ee, éés hhogy iismét aalkalmazza vvalamennyi bbiztonsági eelőírást. 
Az iindítást mmegelőzően ggyőződjön mmeg aarról, hhogy aa mmotor, iilletve aa bberendezés 
veszélykörzetében ssenki ssem ttartózkodik.

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

Olajszint ellenőrzés
Az égési levegő szívóterének ellenőrzése
Hűtőlevegő terének ellenőrzése
Az olajfürdős levegőszűrő alsó részének elle-
nőrzése, a megfelelő olajszint és az 
elszennyeződés figyelembe vételével, adott
esetben az elhasználódott olaj cseréje

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

4.1.2.
5.3.1.

Minden 250.
üzemórát 
követően

Levegőszűrő/olajfürdős levegőszűrő 
karbantartása
Motorolaj és olajszűrő csere
A szelephézag vizsgálata és beállítása
A hűtőlevegő terének tisztítása
Csavarcsatlakozások szorosságának 
felülvizsgálata

5.3.1.

5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

5.3.5.

Minden 500.
üzemórát
követően

Üzemanyagszűrő csere
Száraz levegőszűrő karbantartása

5.4.1.
5.4.2.

250

500

8-15



Valamennyi motorhoz mellékeljük a
képen szereplő karbantartási tervet. Ezt a
motoron vagy a berendezésen jól látható
helyre kell felragasztani. A karbantartás
időpontjait illetően a fenti összeállításban
részletezett „A karbantartás áttekintése“
fejezet a mértékadó.

Új vagy felújításon áátesett motorok eseté-
ben az eelső 225 üüzemóra uután alapvetően a
következőket kell elvégezni:
– Motorolaj és olajszűrő csere, 

5.3.2. fejezet
– Szelephézag átvizsgálása, adott esetben

beállítása, 5.3.3. fejezet
– Csavarcsatlakozások szorosságának 

felülvizsgálata, 5.3.5. fejezet

Nem ttúl ggyakori üüzemeltetés eesetén a 
motorolajat és az olajszűrőt – az elért 
üzemóra számától függetlenül – legkésőbb
12 hhónap uután ki kell cserélni.

14



5.2. Karbantartás mminden 8-115.
üzemórát kkövetően

5.2.1. Kenőolajszint eellenőrzése

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

15

– Ellenőrizze az olajszintet a „2“ jelzésű
olajszintmérő pálcán, és adott esetben
töltse fel az olajmérő pálcán lévő „3“
felső jelzésig (4.1.1. fejezet).

5.2.2. Az éégési llevegő sszívóterének 
ellenőrzése

Az erős elszennyeződés arra utal, hogy a
túlzott pormennyiség miatt a levegőszűrő
karbantartásának intervallumát ennek
megfelelően rövidíteni kell (5.3.1. és
5.4.2. fejezet).

Olajfürdős llevegőszűrő:

16

– Ellenőrizze, és adott esetben tisztítsa 
ki az „1“ jelzésű levegőbemeneti
nyílásokat, (a típusnak megfelelően)
ellenőrizze és távolítsa el a nagyobb
szennyeződéseket. 

– Vizsgálja meg, és adott esetben tisztítsa
ki a „2“ jelzésű ciklonos porleválasztó
nyílásait (a típusnak megfelelően), 
illetőleg ellenőrizze azok szabad átjárha-
tóságát (5.3.1. fejezet).

Száraz llevegőszűrő

17

– Ellenőrizze, és adott esetben tisztítsa
meg az „1“ jelzésű levegőbemeneti
nyílást.

15



16

– Ellenőrizze a „2“ jelzésű porkimeneti
szelepet, hogy szabadon átjárható-e, az
esetleges porelzáródást távolítsa el, úgy,
hogy nyomja össze a szelepet. 

– Ellenőrizze a „3“ jelzésű csatlakozó-
csövet és a „4“ jelzésű csőbilincset, hogy
milyen állapotban vannak, illetve, hogy
megfelelően tömítettek-e (17.kép).

18

– Röviden pörgesse fel a motort a
legmagasabb fordulatszámra, ügyeljen 
(a típusnak megfelelően) az „1“ jelzésű
jelzőlámpa rövid felvillanására, illetve a
„3“ jelzésű karbantartás-ellenőrző lámpa
látható vörös felületére.

5.2.3. A hhűtőlevegő tterének eellenőrzése

Az erős elszennyeződés arra utal, hogy 
a túl nagy  pormennyiség miatt a karban-
tartás intervallumát  ennek megfelelően
rövidíteni kell.

19

– Ellenőrizze, és adott esetben tisztítsa ki a
levegő ki- és bemeneti nyílásait, távolítsa
el a nagyobb szennyeződéseket, úgymint
levelek, lerakódott por, kosz stb. 
(19. kép, 5.3.4 fejezet)

Ha a motor megengedhetetlenül felforró-
sodik, az „1“ jelzésű hőmérsékletjelző
– feltéve, hogy be van építve – világít.
Ebben aaz eesetben aazonnal áállítsa lle aa 
motort !!

5.3. Karbantartás mminden 250.
üzemórát kkövetően

5.3.1. AAz oolajfürdős llevegőszűrő 
karbantartása

20



– Az „1“ jelzésű olajtartályt vegye le, és
tisztítsa meg (20. kép).

– A „2“ jelzésű esőfedelet,  illetve a „3“
jelzésű ciklonos porleválasztót vegye le,
és tisztítsa meg (20. kép).

– A „4“ jelzésű szívócsövet belülről is 
tisztítsa ki (20. kép).

– Ellenőrizze az „5“ jelzésű tömítőgyűrűt,
és adott esetben cserélje ki (20. kép). 

– Az olajtartályt a „6“ jelölésig töltse fel
motorolajjal, és ismét szerelje össze az
olajfürdős szűrőt (20. kép 4. 1. 2 fejezet).

A szűrőfelület túlzott elszennyeződése 
esetén tisztítsa meg a szűrő felső részét is,
az alábbiak szerint:

21

– Szerelje le a motorról az „1“ jelzésű
szűrő felső részét, és mossa át dízel-
üzemanyagban.

– Mielőtt a szűrőt ismét összeszereli, a 
dízelüzemanyagot jól csöpögtesse le, 
illetve törölje le a szűrőről. 

– Amennyiben a szűrő felülete egyenetlen
sűrűségű, szakadt és/vagy hiányos 
anyagú, szereljen be új szűrőt.

– A szűrő felső részét egy új „3“ jelzésű 
peremtömítés alkalmazásával szerelje
vissza.

– Rakja össze a szűrőt, és töltse fel olajjal,
ezáltal a szűrő üzemképes állapotba
kerül (4.1.2. fejezet).

5.3.2. Motorolaj éés oolajszűrő ccsere

A motornak vízszintes helyzetben és 
üzemen kívüli állapotban kell lennie. 
A motorolajat csak meleg állapotban 
engedje le.

Veszélyforrás:  aa  ffelforrósodott
olaj éégési ssérülést ookozhat !! 

Az eelhasznált oolajat ggyűjtse öössze, éés aa
törvényi eelőírásoknak mmegfelelően
távolítsa eel.

22

23

– Az „1“ jelzésű olajleengedő csavart
csavarja ki, és az olajat maradéktalanul
folyassa ki. (a 22. képen olajteknő
nélkül, a 23. képen olajteknővel)
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– Az „1“ jelzésű olajleengedő csavart új
tömítőgyűrű „2“ alkalmazásával
csavarozza vissza, és húzza szorosra.

24

– A kenőolaj szűrőt az „1“ jelzésű HATZ
szalagkulccsal (rendelésszám: 
620 307 01) vagy ehhez hasonló
eszközzel lazítsa meg, és csavarja ki.

25

– Vegye le csavarhúzóval az olajtúlnyomás
szelepről a mögötte lévő „1“ jelzésű
szitalemezt. Eközben a „2“ jelzésű
tömítő felületnek nem szabad meg-
sérülnie.

– Fújassa át sűrített levegővel az „1“ 
jelzésű szitalemez belső részét.

1

G3/28

2

– A megtisztított szitalemezt nyomja
vissza az olajtúlnyomás szelepre.

A szűrőt egyértelműen ki kell cserélni.

26

– Az „1“ jelzésű tömítőfelületet alaposan
tisztítsa meg.

– Olajozza be vékonyan az új szűrő „2“ 
jelzésű tömítőgyűrűjét.

– Csavarja be a „3“ jelzésű szűrőt, és 
kézzel áállítsa sszorosra.

– Töltse be a motorolajat (4.1.1. fejezet).

– Rövid próbajárat után ellenőrizze, hogy
a szűrő megfelelően zárt-e, ha szükséges,
húzza utána.

– Ellenőrizze az olaj mennyiségét, és
amennyiben szükséges, töltsön utána.
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5.3.3. A sszelephézag vvizsgálata 
és bbeállítása

A beállítást csak hideg motor esetében
szabad elvégezni. (10-30 °C)

– Távolítsa el a hengerfejfedél környékén
összegyűlt szennyeződést.

27

– Távolítsa el az „1“ jelzésű csavart, és a
„3“ jelzésű fedelet a „2“ és „4“ jelzésű
tömítőgyűrűkkel együtt vegye le.
A tömítőgyűrűket alapvetően ki kell
cserélni.

Beállítási ffolyamat:
Henger 1 = lendkerék oldal – Forgásirány
az óramutató járásával megegyező.
Henger 2 = energia leadási oldal - Forgási-
rány az óramutató járásával ellenkező.
– Állítsa a motort forgásirányba, úgy, hogy

a 2. henger szelepei átfedésbe kerül-
jenek. 
(A leengedő szelep még nem zárt, a 
szívószelep elkezd kinyitni)

– A forgatókart forgassa tovább 180 fokkal
a forgásirányba, ellenőrizze az 1. henger
szelephézagát, és szükség esetén állítsa
be.

– A forgatókart forgassa tovább 180 fokkal
a forgásirányba, ellenőrizze a 2. henger
szelephézagát, és szükség esetén állítsa
be.

Beállítás:
– Vizsgálja meg a szelephézagot az „5“

jelzésű hézagmérővel (0,10 mm) 
(27. kép, 3.1. fejezet).

– Ha a szelephézag szabályozására van
szükség, a „6“ jelzésű hatszögletű anyát
lazítsa meg, és a beállító csavart addig
forgassa, hogy a „6“ jelzésű anya
újrahúzása után az „5“ jelzésű hézag-
mérő éppen érezhető ellenállással
áthúzható legyen (27.kép).

– Helyezze fel a fedelet, és húzza egyenle-
tesen szorosra.

– Rövid próbafuttatás után ellenőrizze a
hengerfejfedelet, hogy megfelelően zárt-e.

5.3.4. A hhűtőlevegő tterének ttisztítása

28

– Távolítsa el az összes levegőterelő lemezt.

Száraz eelszennyeződés
– Valamennyi levegőterelő egységet,

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

19



Nedves, iilletve oolajos eelszennyeződés

– Szerelje le az akkumulátort.
– Annak teljes környezetét kezelje le

tisztítófolyadékkal - pld. hidegtisztító
oldat, stb. - a gyártó előírásainak meg-
felelően, majd ezt követően erős
vízsugárral permetezze le a kezelt
területet.

Az elektromos szerkezeti elemek és a
kapcsolók közvetlen környékét ne perme-
tezze le, illetve rögtön a tisztítás után 
sűrített levegővel szárítsa meg.

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

Szerelje vissza a levegőterelő egységeket.

A mmotort ssemmi eesetre sse
üzemeltesse aa llevegőterelő
egységek nnélkül.

– Közvetlenül az összeszerelés után járassa
melegen a motort, hogy a rozsdásodást
elkerülje.

5.3.5. A ccsavarcsatlakozások mmeghúzott-
ságának ffelülvizsgálata

A karbantartási munka keretében ellenő-
rizze az összes csavar, vezeték, szorító 
bilincs és egyéb, a motor, ill. a motorfel-
függesztéshez szükséges komponens 
csatlakozását, mind állapotukat, mind
megfelelő szorosságukat illetően.
A hhengerfej rrögzítését ssoha nne hhúzza
utána.

29

A ffordulatszám sszabályzón éés aa
befecskendező rrendszeren llévő

beállító ccsavarok bbiztosítólakkal vvannak
bevonva, éés eezeket nnem sszabad
utánahúzni vvagy eelállítani.

5. 44. KKarbantartás mminden 500.
üzemórát kkövetően

5.4.1. ÜÜzemanyagszűrő ccsere

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

Amikor aaz üüzemanyagrendszerben
bármilyen mmunkát vvégeznek, ssoha

ne llegyen aa kközelben nnyílt lláng, iilletve nne
dohányozzanak!

Fontos!
Ügyeljen aa ttisztaságra, nnehogy aaz üüzem-
anyagcsőbe sszennyező aanyag kkerüljön.

– Zárja el az üzemanyag befolyó vezetéket.

20



30

– A „2“ jelzésű üzemanyagszűrőről
mindkét oldalról húzza le az „1“ jelzésű
üzemanyag befolyó vezetéket, és
helyezze be az új szűrőt. Ügyeljen az
átfolyási irányra (Nyíl !)

– Nyissa ki az üzemanyag befolyó
vezetéket, ha szükséges, végezzen
előpumpálást (4.1.3 fejezet). 

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

5.4.2. A sszáraz llevegőszűrő kkarbantartása

A szűrőpatronokat célszerű a karbantartási
útmutatásnak megfelelően tisztítani.
Ennek előfeltétele, hogy az útmutatás 
szerint járjunk el minden esetben 
(6.1. fejezet)
Ettől függetlenül, a patronokat az 500.
üzemórát követően ki kell cserélni.

31

– Távolítsa el az esővédőt, és tisztítsa meg.
– A „2“ jelzésű szárnyas csavart lazítsa

meg és a „3“ jelzésű fedelet a „4“ jelzésű
porkimeneti szeleppel együtt vegye le.

– Ellenőrizze a fedelet és a porkimeneteli
szelepet, hogy nem deformálódott-e,
nem öregedett-e el és nem szakadt-e,
szükség esetén cserélje ki.

– Az „5“ jelzésű csatlakozóanyát csavaroz-
za le.

– Óvatosan húzza ki a „6“ jelzésű szűrő-
patront.

– A „6“ jelzésű szűrőn és a „7“ jelzésű 
tömítő élen lévő bárminemű sérülés 
kizárja ezek további használatát.

– Húzza ki a „8“ jelzésű terelő elemet a
„9“ jelzésű szűrőházból.

– Tisztítsa meg az összes alkatrészt, kivéve
a szűrőpatront.

A motor beszívó nyílásába ne kerüljön víz.
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A sszűrőpatron ttisztítása

Száraz eelszennyeződés

32

– Amennyiben derékszögű csőpatronnal
felszerelt sűrített levegős szórópisztolyt
használ, a patront belülről kifelé fújassa
át sűrített levegővel mindaddig, amíg
már nem távozik belőle több por.

Fontos!
A nnyomás 55 bbar-nnál nnem llehet mmagasabb.

Nedves, iilletve oolajos sszennyeződések
Cserélje ki a szűrőpatront

– Az összeszerelést ellenkező sorrendben
végezze el.

Ügyeljen az „5“ jelzésű csatlakozó anya 
tömítő betétjére, ha hiányzik a betét, 
cserélje ki a csatlakozó anyát 
Ügyeljen a porkimeneteli szelep megfele-
lő alsó helyzetére (31. kép).

– A szűrő sikeres összeszerelése után, a
„3“ jelzésű karbantartásjelző látható
vörös felületét – amennyiben a
karbantartásjelző be van építve –a „4“
jelzésű visszaállító gombra kell nyomni
(33. kép).
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6. Működéspróba

6.1. Levegőszűrő kkarbantartásjelző
(csak a száraz levegőszűrős 
kivitelnél)

Elektromos jjelző

33

– Csavarozza le a „2“ jelzésű karbantar-
tócsavart, és ezt követően ismét csat-
lakoztassa a fedélzeti elektronikához. 

34

– Forgassa az indítókulcsot az I. áállásba.

– Képezzen vákuumot a karbantartócsa-
varon erős szívással, eközben az „1“
jelzésű ellenőrzőlámpának fel kell
gyulladnia  (33. kép).

– Ha nem történik reakció, ellenőrizze a
kábelcsatlakozásokat, szükség esetén az
izzót  és/vagy a karbantartás kapcsolót ki
kell cserélni.

Mechanikus jjelző
– Csavarozza ki a „3“ karbantartásjelzőt

(33. kép).

– Képezzen vákuumot a karbantartásjel-
zőn erős szívással, eközben a látható
vörös felületnek be kell ugrania. Szükség
esetén cserélje ki a karbantartásjelzőt. 

– A „3“ jelzésű karbantartásjelző üzembe
helyezése előtt reteszelje azt a „4“ jelzé-
sű visszaállító gombra. 
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7. Lehetséges hhibák –– OOkok –– HHibaelhárítás

A mmeghibásodás Lehetséges ookok Hibaelhárítás Fejezet
fajtája 

24

A motor nem
indul, vagy nem
azonnal indul, 
de az önindítóval
forgatható

Alacsony 
hőmérsékleten

A fordulatszámállító-kar
stop vagy üresjárati hely-
zetben van. 
A stop-kar stop-állásban
van.

Nincs üzemanyag a 
befecskendező 
szivattyúban

Elégtelen sűrítés
- Nem megfelelő 
szelephézag

- Szelep elzáródás
- Henger vagy/és dugattyú-
gyűrű elzáródás

Befecskendező fúvóka
nem működésképes

Nem éri el az indítási 
hőmérsékletet

A gép nincs szétkapcsolva

Az előizzító berendezés
meghibásodása (kiegészítő
berendezés)

A kart állítsa „Start“- helyzetbe

Töltse fel üzemanyaggal
A teljes üzemanyag ellátási
rendszert végig vizsgálja át.
Amennyiben eredménytelen:
- ellenőrizze az üzemanyagcsö-
vet

- ellenőrizze az üzemanyag-
szűrőt

- ellenőrizze a tápszivattyút

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

Lsd. Műhely-kézikönyv

Lsd. Műhely-kézikönyv

Alkalmazza az előizzító beren-
dezést (kiegészítő berendezés)

Válassza le a motort - lehetőség
szerint – a  gépről.

Lsd. Műhely-kézikönyv

4.2.1.

4.1.3.

5.4.1.
4.1.3.

5.3.3.

4.2.2.
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Alacsony 
hőmérsékleten

Az indító nem
kapcsol be, illetve
a motort nem for-
gatja meg.

Az üzemanyag az alacsony
hőmérsékleti viszonyok
miatt  besűrűsödött

Túl alacsony indító 
fordulatszám:
- túlságosan sűrű olaj

- nem kielégítően feltöltött
akkumulátor

Pontatlanság az elektro-
mos berendezésben:
- Az akkumulátor  és/vagy
a kábelcsatlakozás hibá-
san van bekötve

- A kábelcsatlakozások
lazák és/vagy oxidálódtak

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

- Az indító meghibásodása 
- A relék, ellenőrzőelemek,
stb. meghibásodása.

Ellenőrizze, hogy a levett
üzemanyagcsőből, a tápszi-
vattyú működésekor világos,
tehát nem üledékes üzema-
nyag távozik-e.
Besűrűsödött üzemanyag 
esetén melegítse be a motort,
vagy az egész üzemanyag-
ellátó rendszert ürítse ki.
A hőmérsékleti viszonyoknak
megfelelő üzemanyag-keve-
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 
egységeket, vagy vegye fel a
kapcsolatot a HATZ szerviz-
állomással! 

4.1.3.

4.1.3.

5.3.2.
4.1.1.

8.

8.
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A motor gyújt, 
de nem működik
tovább az indító
elengedése után

A motor üzemelés
közben magától
leáll.

Csökken a motor
teljesítménye és a
fordulatszáma.

Fordulatszám-állító kar
nincs eléggé az indítás
(Start) irányba

A gép nincs szétkapcsolva

Az üzemanyagszűrő 
eltömődött
Az üzemanyag ellátás
megszakadt

Megszakadt az üzemanyag
ellátás:
- kiürült az üzemanyagtank
- Eltömődött az üzema-
nyagszűrő

- Üzemanyag tápszivattyú
meghibásodása

Mechanikai 
meghibásodás

Az üzemanyag-ellátási
rendszer károsodása:
- Az üzemanyagtank kiü-
rült
- Eltömődött az üzema-
nyagszűrő

- Az üzemanyagtartály szel-
lőzése nem megfelelő

- Az üzemanyag-vezeték
csatlakozói nem zárnak
megfelelően

- A fordulatszám-állító kar
nincs a kívánt helyzetben

Állítsa a kart az indító (Start)
irányba

Válassza  le a motort - lehető-
ség szerint - a gépről.
Cserélje ki az üzemanyag-
szűrőt.
Ellenőrizze végig a teljes
üzemanyag-ellátási rendszert.

Töltse fel üzemanyaggal
Cserélje ki az üzemanyagszű-
rőt
Ellenőrizze a teljes üzema-
nyag-ellátási rendszert.
Vegye fel a kapcsolatot a
HATZ szervizállomással

Töltse fel üzemanyaggal

Cserélje ki az üzemanyag-
szűrőt
Biztosítsa az üzemanyagtar-
tály kielégítő szellőzését
Ellenőrizze az üzemanyag- 
vezeték csatlakozóit.

Blokkolja a fordulatszám-
állítót

4.2.1.

5.4.1.

4.1.3.

5.4.1.

4.1.2.

4.1.3.

5.4.1.
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Csökken a motor
teljesítménye és a
fordulatszáma, a
kipufogó fekete
füstöt ereszt.

A motor nagyon
felforrósodik. 
A hengerfejhő-
mérsékletjelző 
világít. (kiegészítő 
berendezés)

Elszennyeződött a 
levegőszűrő.
A szelephézag nem 
megfelelő
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 
levegőáramoltató 
lemezek, vagy burkoló 
felületek.

Tisztítsa meg, illetve cserélje
ki a levegőszűrőt
Állítsa be a szelephézagot

Lsd. Műhely-kéziköny

Engedje ki a kenőolajat az
olajmérő pálca felső jelöléséig

Tisztítsa meg a hűtőlevegő
környezetét.

Ellenőrizze a levegőáramolta-
tó lemezek és a burkoló felü-
letek megfelelő zártságát.

5.3.1.
5.4.2.
5.3.3.

5.3.2.

5.3.4.



8. Munkálatok aaz eelektromos 
berendezésen

Az aakkumulátor rrobbanásveszélyes
gázokat ttermel. NNyílt lláng vvagy

gyulladásveszélyt jjelentő sszikra nne llegyen
a kközelében, iilletve nne ddohányozzanak aa
közelében. 
Védje sszemét, bbőrét éés aa rruházatát aa mmaró
hatású aakkumulátorsavtól. HHa aa ssav 
kifröccsen, aazonnal mmossa lle aalaposan
tiszta vvízzel. 
Szükség eesetén kkeressen ffel oorvost.
Az aakkumulátorra nne hhelyezzen 
szerszámot.

– Az akkumulátor Pozitív+ és Negatív- sar-
kait ne cserélje össze.

– Az akkumulátor beépítésekor először a
pozitív vvezetéket, majd a negatív vvezeté-
ket csatlakoztassa. 
Negatív sarok a földelésnél = motorház

– Az akkumulátor kiszerelésekor először a
negatív vvezetéket, majd a pozitív vvezeté-
ket oldja ki.

– Feltétlenül kkerülje eel, hogy az áramveze-
tő kábelben rövidzárlat kkeletkezhessen,
illetve a földeléssel érintkezzen.

– Zavar esetén először azt ellenőrizze,
hogy a kábelcsatlakozók megfelelően
csatlakoznak-e.

– A jelzőlámpákban a kiégett égőket hala-
déktalanul cserélje kki.

– Az üzemelés alatt az indítókulcsot ne
húzza ki.

– Üzemelő motor esetén az aakkumulátort
ne kkösse kki. A fellépő túlfeszültség az
elektromos szerkezeti elemeket tönkre-
teheti. 

– Amikor a motort tisztítja, az elektromos
berendezés szerkezeti elemeit ne perme-
tezze le vízzel. Ha ez nem kerülhető el,
előzőleg kösse ki az akkumulátort, és
alaposan szárítsa meg sűrített levegővel
a szerkezeti elemeket, mielőtt ismétel-
ten csatlakoztatja őket.

– A motoron vagy a készüléken végzett 
hegesztési mmunkálatok alkalmával a 
hegesztőkészülék földelését helyezze a
lehető legközelebb a hegesztési helyhez,
és az akkumulátort kösse ki.
Váltóáramú generátoroknál a feszült-
ségszabályzó csatlakozódugóját húzza ki.

Az elektromos berendezéssel ellátott mo-
torokhoz mellékeljük a hozzátartozó kap-
csolási rajzokat. Kiegészítő, további kapc-
solási rajzok igény esetén megrendelhe-
tőek.

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

9. Állagmegóvás

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 raktározá-
si idő esetén, kérjük, forduljon a legköze-
lebbi HATZ sszervizállomáshoz
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      - *) 

 
A gyártó:      

   - -   
   D-      

 
ezennel kijelenti, hogy a részben kész gép: Termék megnevezése:   

 
  

 
 

egészségügyi követelményeknek. 
 
-  
    - 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4.1., 1.2.4.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 
      1.3.7., 1.3.9., 1.4.1., 1.5.1., 1.5.8., 1.5.9., 1.6.1., 1.6.2., 1.6.4., 1.7. 
 
A 
          használati utasításban 
          mellékelt adatlapokban 
           

és egészségügyi követelmény betartott. 
 

megtörtént **). 
 

 
- EN 1679-1: 051998                    - EN ISO 12100-1: 042004            - EN ISO 13857: 062008 
- EN ISO 14121-1: 122007           - EN ISO 12100-2: 042004 
 

 
 
A használati utasítás mellékelt a részben kész géphez, a szerelési utasítás pedig a megbízás 
vissz  
 
Az üzembe helyezés mindaddig tilos, amíg adott esetben annak megállapítása meg nem történt, hogy 

zóló irányelv 
rendelkezéseinek.  
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