KULLANMA KILAVUZU

Sizler için yeni Hatz Dizel Motor....
Hava Soğutmalı Dizel Motorlar.
Modeller: Hatz 2G40
Kullanım Alanları : Jenerator Setleri, Pompa Setleri Đş Makinaları, Tarım Makinaları.
Hava Soğutmalı dizel motor ihtiyacı olan her uygulamalada kullanılabilinir.
Hatz yedek parçalarını Hatz servislerinde bulabilirsiniz. Orijinal parça kullanımı motorun istenilen
performansı verebilmesi için gereklidir. Teknik nedenlerden dolayı motorlarda değişiklik hakkımız saklıdır.
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1. Güvenli çalışma için önemli notlar:
Makinanızın kullanım amacına bağlı olarak bazı güvenlik önlemlerini almanız gerekir. Makina imalatçısı
firma kendi güvenlik önlemlerini almakla sorumludur. Motor kullanıcıları genel güvenlik önlemlerini
almalıdır. Bunlara örnekler aşağıda belirtilmiştir:
• Egzoz sistemi ve motor yüzeyi çalışma esnasında sıcaktır, çalışırken temas edilmemelidir.
• Yanlış elektrikler bağlantıları kıvılcıma ve yangına neden olabilir.
• Dönen parçalara dikkat edilmeli ve koruma sağlanmalıdır.
• Motoru çalıştırmadan önce bu talimatlar okunup anlaşılmalıdır.
• Manuel çalıştırma sistemleri çocuklar veya zayıf kişilerce denenmemelidir.
• Motoru çalıştırmadan önce tüm koruma parçaları makine üzerinde olmalıdır.
• Motor çalıştırılması, bakımı, servisi yetkili ve bilgili kişilerce yapılmalıdır.
• Marş anahtarını sadece yetkili kişilerin ulaşabileceği yerlerde saklayınız.
• Motoru kesinlikle kapalı ortamlarda çalıştırmayınız. Egzoz gazını solumayınız. Zehirlenme
tehlikesi vardır.
• Yakıt ve yağlar zehirli parçacıklar içerebilir.
• Herhangi bir bakım öncesi motorunuzu stop ediniz.
• Yakıt ikmali öncesi motoru stop ediniz. Ateşle, kıvılcımla yaklaşmayınız
• Parçalayıcı malzemeleri motordan uzak tutunuz. Egzoz sisteminin sıcak olduğunu
unutmayınız
• Sıkı giysiler ile motorun yanına yaklaşınız. Bol giysiler herhangi bir dönen parçaya takılabilir.
• Motor üzerinde bulunan etiketlere dikkat ediniz.
• Herhangi bir şüphe anında en yakın Hatz servisine başvurunuz.

BAKIM VE TAMĐRATLAR ĐÇĐN HATZ SERVĐSLERĐNE BAŞVURUNUZ.

ORĐJĐNAL YEDEK PARÇA KULLANINIZ.
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2. Motor Tanıtımı
HATZ 2G40 MODEL MOTOR

Şekil 1
1 Yakıt hattı
2 Hava yönlenedirici
3 Yağ çubuğu
4 Yakıt geri dönüş
5 Enjektör
6 Kaldırma kancası
7 Marş motoru
8 Hava yölendirici
9 Hava giriş (Yanma)
10 Etiket
11 Isıtma bujisi opsiyonel

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Hava filtresi
Yağ basınç müşürü
Yağmur önleyici kapak
Yağ doldurma
Yakıt borusu
Silindir kapağı
Yağ hattı
Egzoz manifold
Mazot pompası
Stop kolu
Hız kontrol kolu
Yakıt besleme pompası
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24 Yağ filtresi
25 Yağ boşaltma
26 Koruyucu saç
27 Hava yönlendirici
28 Soket
29 Voltaj regülatörü
30 Motor montaj ayağı
31 Krank mili-PTO
32 Yakıt hattı
33 Yakıt filtresi

3. Genel Bilgiler:
3.1 Teknik Bilgiler

Tip
Dizayn
Yanma sistemi
Silindir sayısı
Çap/strok
Deplasman
Yağ miktarı *
Yağ çubuğu maks-min arası yakıt
Miktarı *
Yağ basıncı
Yağ tüketimi
Subap ayarı( 10- 30°C)
Maksimum tilt açıları ***

Ağırlık
Akü kapasitesi
PTO dönüş yönü

2G40 / 2G40H

mm
cm³
Yaklaşık litre

Hava soğutmalı, 4 zamanlı dizel motor
Direkt püskürtmeli
2
92/75
997
2,5 litre
Ek karter var ise 3.0 litre

Yaklaşık litre
minumum
maksimum
mm

Yaklaşık kg
Amp/h

0,8
1 bar & 900 d/dak’da
Tam tükte yakıt tüketiminin % 1 ‘i
0,10
Egzoz
Volan
Düşük
yüksek
Düşük
yüksek
30
17
25
25
106
Maks 12V/88 Ah- 24V /88Ah
Saat yönü tersi

* Yaklaşık değerlerdir
*** Bu değerlerin aşımı motora zarar verebilir.
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3.2 Taşıma bilgileri

Hız koluna ve durdurma koluna gerekenden fazla
kuvvet ve moment uygulamayınız. Aksi takdirde
regülatör ve hız sistemine zarar verebilirsiniz.

Motorun ve yardımcı ekipmanlarının güvenli bir
şekilde kaldırılması için motorun üstünde standart
olarak bir halka bulundurulmuştur. Sadece motor
taşımak için bu kancayı kullanınız.

3.4. Motor yükü
Motoru çok uzun bir süre yüksüz veya düşük yükte
çalıştırmak çalışma kalitesini düşürebilir.
Hatz olarak tavsiyemiz motorun minimum % 15
yükte çalıştırılmasıdır. Eğer düşük yüklerde
çalıştırılıyorsa, motoru durdurmadan önce belli bir
süre yüksek yükte çalıştırılması gerekir.

3.3 Motor Montajı
Montaj için Hatz’dan teknik destek alınız
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3.4. Motor etiketi

4.

Çalıştırma

4.1. Đlk çalıştırmadan önce
Motorlar genellikle mazot ve yağ olmadan teslim
edilir.
4.1.1. Motor yağı
Aşağıda standartları verilen yağ tipleriyle uyuşan
her türlü yağ markası kullanılabilir :
CCMC - D4 - D5 - PD2 veya
API - CD - CE - CF - CG veya
SHPD
Motor etiketi, motorun gövdesinin üzerine
yerleştirilmiştir. Etikette şu bilgiler mevcuttur :

Eğer daha düşük kalite yağ kullanılıyorsa, yağ
kullanma aralığını 150 saate indirin

1.
2.
3.
4.

Yağ viskozitesi:

Motor tipi
Kod ( sadece özel ekipmanlar için )
Motor numarası
Motor devri

Motorun çalıştırılacağı ortam havasına uygun bir
viskoziteyi seçin
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Motor yağı doldururken veya seviye kontrolü
yaparken motor yatay posizyonda olmalıdır.

Yağın koyulacağı kabı çıkartarak ‘1’ no’ lu çizgiye
kadar yağ doldurun. Şek.7
Kabı(2) , filtreye tam yerleşecek şekilde bağlayın .
Bağlantının tam yapılmasına dikkat ediniz.
4.1.3. Yakıt.

1 numaralı kapağı ve 2 numaralı yağ çubuğunu
çıkartınız.
Motora en uygun özellikteki ve viskozitedeki yağı,
yağ çubuğundaki max. seviyeye kadar doldurun.
1 numaralı kapağı tekrar takınız ve el ile sıkınız.
Kısa bir test çalışması sonrası yağı kontrol ediniz.

DĐKKAT! Sadece motor durduğunda yakıt ekleyin.
Kesinlikle yanıcı maddelerin yanında yakıt
eklemeyin. Sigara içmeyin. Saf yakıt kullanmaya
dikkat ediniz. Yakıtı doldururken etrafa
dökmeyiniz.
Aşağıdaki standartlara uygun yakıtın seçilmesini
tavsiye ederiz :

4.1.2. Yağ banyolu hava filtresi

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

7

4.2. Motoru çalıştırma
Dikkat! Motoru kapalı veya havalandırması kötü
olan odalarda çalıştırmayınız- zehirlenme tehlikesi!
Motoru çalıştırmadan önce kimsenin tehlikeli
bölgede olmamasına dikkat ediniz.
4.2.1. Çalıştırma öncesi hazırlıklar

Yakıt deposunun en az yarısını dolduracak şekilde
dizel yakıtı ekleyin.
Eğer yakıt deposu motorun üzerinde ise veya
enjektör pompasından daha yüksek bir yere
koyulmuşsa, yakıt sistemi otomatik olarak akmaya
başlar.
Eğer yakıt deposu motorun üstüne monte
edilmemişse veya düşük seviyede monte edilmişse,
yakıt besleme pompasını el ile tahrik ederek yakıtın
geri dönüş kısmına gelmesini sağlayınız. Şek 9.
0 C’ nin altında olan sıcaklıklarda kış şartlarını
sağlayan yakıt kullanılmalıdır veya en kısa zamanda
yakıta kerozen eklenmelidir.

•

Çalıştırma
Tavsiye edilen kerozen
anındaki en düşük oranları
ortam sıcaklığı, °
C cinsinden
Yaz dizeli
Kış dizeli

0 ile –10 arası
-10 ile –20 arası
15 ile –20 arası
-20 ile –30 arası

% 20
% 30
% 50
Kullanılamaz

Gerek yok
Gerek yok
% 20
% 50
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Hız kolunu ½ konumu ile max. konumu
arasına getirin ( Şek10).Stop mandalının (2)
start konumunda olduğundan emin olunuz.

Kontak anahtarını II üzerinden III nolu pozisyona
getirin.Motor çalışır çalışmaz, anahtarı bırakın.
Kendiliğinden I nolu pozisyona gelecektir ve
çalışma süresince bu konumda kalacaktır. Akü şarj
ve yağ basıncı uyarı lambaları motor çalıştıktan
hemen sonra sönecektir.
Opsiyonel olan ısıtma bujisi var ise sadece 0 C’nin
altındaki sıcaklıklarda kontak anahtarını I nolu
konumdan II nolu posizyonda 1 dakika tutulu
bırakın. 5 numaralı direnç kızaracaktır. Daha sonra
III nolu konuma getirerek marş basınız ve anahtarı
serbest bırakınız.
•

Motor sıcaklık göstergesi ‘4’ ( ilave ekipman )
silindir kafasındaki sıcaklık çok arttığı zaman
yanmaya başlar. Motoru durdurarak, problemi
araştırıp çözmeye çalışın.

•

Motoru tekrar çalıştırmadan önce mutlaka
kontak anahtarını 0 konumuna alın. Ateşleme
mekanizmasındaki tekrarlama kilidi motorun
çalışma esnasında marş motorunun devreye
girip zarar görmesini engeller.

Çalıştırma esnasında sprey vs kullanmayınız.
4.2.2. Marş tertibatlı çalıştırma
Çalıştırma hazırlıkları için 4.2.1. no’lu kısma
bakınız.

ÖNEMLĐ ! Motor çalışırken kontak anahtarını
çevirip marş motorunu devreye sokmaya
çalışmayınız. Aksi takdirde marş motoru dişlisi,
volan dişlisi ve marş otomatiğine zarar verebilir,
marş motorunu yakabilirsiniz. Ayrıca uzun süre
marş basmayınız. Orijinal Hatz panolarında
kullanılan kontak anahtarı mekanik kilitlemelidir.
Motor çalışırken marş basma imkanı yoktur. Uzun
süre marş basmaya karşı önlem için lütfen Hatz
servisine başvurunuz.
Ayrıca opsiyonel olan marş koruma modülü var ise
ilk denemede motor çalışmamış ise ikinci deneme
için 0 konumunda en az 8 sn bekleyiniz.

Çalıştırma kaideleri
Anahtarı yerleştirin ve I nolu pozisyona getirin.Akü
şarj ‘2’ ve yağ basıncı ‘3’ uyarı lambaları
yanacaktır.Opsiyonel olan silindir hararet svici var
ise lambası yanacaktır.
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4.3. Motoru Durdurma

Anahtarı 0 pozisyonuna getirerek dışarı çıkartınız.
Uyarı lambaları sönecektir.

Hız kontrol kolunu ‘1’ durdurma pozisyonuna
getirin. (Stop yönüne doğru.)

Motor üzerinde stop solenoidi var ise motor kontak
anahtarı 0 konumuna getirilerek motor stop ettirilir.

Motoru eğer düşük devirde sabitlenmiş ise 2 nolu
durdurma mandalını kullanabilirsiniz. 2 nolu
mandalı stop konumuna getiriniz. Bu mandal motor
durduktan sonra tekrar Start konumuna gelmelidir.
Bu anda marş panosu üzerindeki akü şarj ve yağ
basınç lambaları yanar.

Önemli: Motor durdurulduktan sonra kontak
anahtarını çıkartınız ve sadece yetkili kişilerin
kullanmasını sağlayınız.
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5. Bakım
Bakım yapılmadan önce motor durdurulmalıdır. Akü kutup başlarını ayırmanız gerekir. Kirli yağ , filtre ve
temizlik malzemelerinin atılması konusunda çevre kanunlara uymanız gerekir. Kontak anahtarını sadece
yetkili kişilerin ulaşabileceği yerde saklamalısınız. Bakım bittikten sonra kullandığınız alet ve malzemeleri
motor üzerinde ve çevresinde olmadığını kontrol ediniz. Motor çalışmaya hazır olduğunda çevresinde
tehlike yaratabilecek kişileri ve malzemeleri uzaklaştırınız.
5.1 Bakım Özeti

Her 8-15 saatte bir veya
günlük çalıştırmadan önce

Her 250 saatte bir

Her 500 saatte bir

Yağ seviyesini kontrol edin.
Yanma havasının girişini kontrol edin.
Soğutma sistemini kontrol edin.
Yağ banyolu hava filtresi içindeki yağı kontrol edin.
Hava filtresindeki yağ banyosunun bakımı
Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi***
Subap ayarlarının kontrolü ve ayarlanması
Soğutma havası bölgesini kontrol edin
Cıvata bağlantılarının incelenmesi
Yakıt filtresi değişimi
Hava filtresi bakımı

***Düşük kalitede yağ kullanıyorsanız 150 saatte bir yağ ve filtresini değiştiriniz
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5.2.1
5.2.2
5.2.3
4.1.2
5.3.1
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4.1
5.4.2

Yukardaki bakım etiketi her motor ile birlikte
verilmektedir. Görülen bir kısma yapıştırınız.

Yeni motorlarda aşağıdaki işlemi ilk 25 saatten
sonra mutlaka bir kez yapınız.
• Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi, kısım
5.3.2.
•

Subap ayarlarının kontrolü ve gerekiyorsa
ayarı, kısım 5.3.3.

•

Cıvata bağlantılarının kontrolü, kısım 5.3.5.
Silindir kafasının vidasını çok sıkmayın.

Kısa çalışma periyotları için : En geç 12 ay olacak
şekilde motor yağı ve yağ filtresini değiştirin.
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Yağ banyolu hava filtresi olan motorlar:

5.2. Her 8-15 çalışma saatinde yapılacak bakım
5.2.1. Motor yağı seviyesini kontrol edin
Motor yağını kontrol ederken motorun çalışmıyor
olmasına dikkat ediniz. Motor yatay konumda
olmalıdır.

Hava giriş kısmını ve hortumu kontrol ediniz.
Siklon olan motorlarda kirin atıldığı 2 nolu kısımın
açık olduğunu görünüz. Kısım 5.3.1
Kuru tip hava filtresi olan motorlar:
Yağ çubuğunun etrafındaki pislikleri temizleyin.
Çubuğu çekerek yağ seviyesini kontrol edin, max.
seviyesine gelecek şekilde doldurun. Kısım 4.1.1
5.2.2. Hava giriş noktalarını kontrol edin
Hava kirliliği atmosferdeki yüksek miktarda tozun
bir işaretidir. Bu yüzden hava temizleme üniteleri
bakım aralığının kısaltılması gerekir.
Kısım 5.3.1 ve 5.4.2

Hava giriş -1- kısmını kontrol ediniz. 2 nolu kısımın
açık olduğunu kontrol ediniz.3 ve 4 nolu hortum
kısımlarında yırtık vs olmadığını görünüz. Aksi
takdirde değiştiriniz.
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Hava giriş çıkış kısımlarını tozlardan, kirlerden
arındırınız.
1 nolu silindir hararet svici motor üzerinde var ise
motor çalışırken yanmaya başlar ise motoru hemen
durdurunuz ve hemen yanma havası girişi, soğutma
havası girişi ve sıcak hava atma çıkışlarını kontrol
ediniz. Atılan sıcak hava tekrar yanma havası ve
soğutma havası olarak giriş yapmamalıdır.
Resimde okla gösterilen giriş kısmı soğutma havası
girişidir. Dışarı çıkan ok ise sıcak havanın atıldığı
yerdir. Sıcak havanın tamamen dışarı atılması
gerekir.
5.3.
Motoru çalıştırınız ve kuru tip hava filteli
motorlarda bulunan hava filtresi koruma lambasının
motor çalışırken söndüğünü görünüz.

5.3.1.

Her 250 çalışma saatindeki yapılacak
bakım
Yağ banyolu hava filtresi bakımı

5.2.3. Yanma havası girişi kontrolü
Tozlu ortamlarda çalışırken kontolü daha sık
yapınız.

Yağ kabını ‘1’ çıkartarak temizleyiniz.
Yağ kabındaki çamurlaşmış yağı boşaltınız ve kabı
temizleyiniz.
Hava filtresi şapkasını ‘2’ çıkartarak temizleyiniz.
Hava giriş borusunu ‘4’ temizleyiniz.
Contayı ‘ 5’ kontrol ediniz. Kötü durumdaysa
değiştiriniz.
Yağ kabını işaretli noktaya kadar yağla doldurunuz
ve tekrar hava filtresine bağlayınız.
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Hava filtresi çok kirlenmiş ise üst kısmı şu şekilde
temizlenir:

1 nolu hava filtresini motordan çıkartınız ve dizel
yakıt içerisinde çalkalayınız.
Tekrar montajdan önce dizel yakıtın tamamen
süzüldüğünü görünüz ve kurulayınız.
Yeni filtre kısmını takınız.
3 nolu contanın yenisini takınız.
Diğer kısımları da takınız.
5.3.2.

Motor yağının değişimi, yağ filtresinin
yenilenmesi

Motor durdurulmalı ve düz bir zemin üzerinde
olmalıdır. Motor yağı çok sıcakken
boşaltılmamalıdır.
DĐKKAT! Sıcak yağdan yanma tehlikesi

Yağ boşaltma tapasını ‘1’ açınız.
Yağ boşaltma tapasını temizleyip yeni bir conta(2)
ile yerine takın
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Yağ filtre elemanını değiştirin.

1 nolu süzgeçi temizleyiniz , 2 nolu yağ tazyik
subabına zarar vermeyiniz.
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•

O-ring’in ‘2’ durumunu kontrol ediniz. Đyi
değilse değiştiriniz.

•

Motor yağını yağ çubuğundaki max. seviyeye
gelecek kadar doldurun. (Kısım 4.1.1)

•

Motoru kısa bir süre çalıştırın, sonra yağ
seviyesini tekrar kontrol edin ve gerekirse
ekleme yapın.

•

Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

•

Herzaman yağ filtresini değiştiriniz.

5.3.3. Subap ayarlarının kontrolü ve yapılması

•

Subap ayarını sadece motor soğuk iken yapınız.
( 10 -30°C)
•
•

Ayar ‘7’ vidasından, tornavidayı kullanarak
filer çubuğu ‘5’ piyano ile subap arasındaki
boşluğa tam sığacak şekilde olana kadar
ayarlanır. Ayar yapıldıktan sonra kontra somun
tekrar sıkılarak işlem tamamlanır.
Silindir kafasının kapağını yerine yerleştirip
düzgün bir şekilde bağlantısını yapın.
Motoru çalıştırınız ve kapaktan bir sızıntı olup
olmadığını kontrol ediniz.

5.3.4. Soğutma hava bölgesinin kontrolü

•

Kapak ‘3’ i contasıyla ‘4’ beraber çıkartınız. Bu
contayı tekrar kullanmayınız.

Silindir 1 – volant tarafı saat yönü döner
Silindir 2 – mil çıkış tarafı saat yönü aksinde
döner
•

•
•

Tüm hava yönlendiricileri çıkartınız.
Kuru kirlenme
Silindir kafası, silindir ve volan kanallarının üstünde
bulunan tüm hava yönlendirici elemanları ve
soğutma havası bölgelerini temizleyin. Temizlerken
bu bölgeleri ıslatmamaya
özen gösterin. Basınçlı havayla üfleyerek kuru bir
şekilde temizleyebilirsiniz.
Yaş ve yağlı kirlenme
Akü bağlantılarını ayırın. Üreticinin talimatlarına
uyacak şekilde çeşitli çözeltileri kirli bölgeye tatbik
ediniz, daha sonra kuvvetli bir su jetiyle bölgeyi
temizleyiniz. Su jetini direk elektrik ekipmanlarına
veya bağlantılarına uygulamayanız. Uygulandığı
takdirde hemen basınçlı havayla kurutunuz.

Motoru normal çalışma yönünde silindir 2 nin
subapları indi-bindi durumuna gelinceye kadar
döndürünüz.
Motoru 180 derece daha döndürünüz ve silindir
1 in subaplarını ayarlayınız.
Motoru 180 derece daha döndürünüz ve silindir
2 nin subaplarını ayarlayınız

Ayarlama
•

•

Filer çubuğu ‘5’ ( sentil ) kullanarak piyanoyla
subap çubuğu arasında subap ayarı kontrolü
yapın.
Eğer subap ayarları düzgün değilse, 6 no’ lu
altıgen somunu ( kontra somun ) gevşetin.
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Yağ sızıntısından oluşan bir kirlenme var ise yerini
belirleyerek en yakın Hatz servisine başvurunuz.

5.4.

Her 500 çalışma saatinde yapılacak
bakım
5.4.1. Yakıt filtresinin yenilenmesi
Yakıt filtresinin bakım aralığı kullanılan yakıtın
saflığına bağlı olarak değişir. Gerekirse yakıt filtresi
her 250 çalışma saatinde değiştirilmelidir.

Hava yönlendirici elemanları çıkartıldıkları yere
yerleştiriniz.
DĐKKAT! Hava yönlendirici elemanlar
yerleştirilmeden motoru kesinlikle çalıştırmayınız.

DĐKKAT! Yakıt sisteminin yakınındayken sigara
içmeyiniz ve yakınlarda ateş bulundurmayınız.

- Bütün işlemler yapıldıktan sonra motoru
çalıştırarak kalıcı nemden oluşabilecek paslanma
tehlikesi önlenmelidir.
5.3.5.

Vidalı bağlantıların kontrolü

Bütün vidalı bağlantıların durumlarını kontrol
ediniz. Gevşeyen bağlantıları sıkınız. Silindir kafa
cıvatalarını sıkmayın.

Yakıt besleme hattını kapatın.
Yakıt filtresinin ‘2’ her iki yanında bulunan yakıt
besleme hattının hortumlarını çekip, çıkartınız. Yeni
yakıt filtresini yerleştiriniz.
ÖNEMLĐ : Yakıt sisteminin olduğu bölgeyi temiz
tutarak yakıta kirin karışmasını engelleyin.
Yakıt filtresini değiştirmeyi kesinlikle unutmayınız.
Yakıtın akış yönünü gösteren oklara dikkat ediniz.
Yakıt besleme hattını açarak yakıtın akışını temin
ediniz. Gerekirse yakıt pompasını kullanınız (4.1.3)
Motoru çalıştırarak yakıt hattında kaçak olup
olmadığını kontrol ediniz.

DĐKKAT! Regülatör ve enjeksiyon sistemi
vidalarını gevşetmeyiniz, sıkmayınız. Yapılan
ayarları bozabilirsiniz.
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Hava filtresi elemanının temizlenmesi

5.4.2 Kuru tip hava filtresi bakımı
Kuru tip hava filtresi olan motorlarda çalıştırma
panosu üzeründe bulunan filtre ikaz lambası yandığı
anda bakımını yapmak en iyi yoldur. Ayrıca her 500
saatte bir bakımı yapılmalıdır.

Kuru kirlenme

Kuru basınçlı hava jetini hava filtre elemanına aşağı
ve yukarı doğru hareket ettirerek uygulayınız. Toz
çıkısı bitene kadar üfleme yapınız
UYARI : Hava basıncı 5 barı geçmemelidir.
Hava filtre elemanını ışığa doğru tutarak herhangi
bir çatlak veya zararın olup olmadığını kontrol
ediniz. Elemanda olabilecek en ufak hasarda tekrar
aynı filtre elemanını kullanmayınız.
Islak veya yağlı kirlenme:
Eğer hava filtre elemanına yağ veya yakıt bulaşırsa,
elemanı hemen değiştiriniz.
Filtreyi yerine montaj yaparken sıralamaya dikkat
ediniz.5 numaralı somunu unutmayınız. 4 nolu
boşaltma valfinin yönü aşağıya bakar olmalıdır.
Hava filtresi bakım göstergesinde resetleme butonu
var ise ona basınız. (4 nolu parça -Şekil 33)

1 nolu yağmur koruma kapağını çıkartınız ve
temizleyiniz.
2,3 ve 4 nolu parçaları çıkartınız.3 numaralı kapak
ve 4 numaralı boşaltma valfini kırık, çizik vs için
kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.
5 –somun ve 6-filtre elemanını çıkartınız.
Filtre elemanında ve 7 nolu conta kısmında
yırtılma-bozulma var ise kesinlikler yenisi ile
değiştiriniz.
8 nolu ksımı 9 nolu gövdeden çıkaryınız.
Filtre elemanı (6) hariç tüm parçaları temizleyiniz.
Hava giriş kısmına sprey sıkmayınız.
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6. Fonksiyon testleri

2 nolu bakım svicine kuvvetli vakum uygulayınız.
Bu anda kontak panosu üzerinde bu svice bağlı
lamba(1) yanmalıdır. Đkaz lambası yanmıyor ise
kabloları, lambayı ve bakım svicini kontrol ediniz,
gerekirse değiştiriniz.

6.1. Kuru tip hava filtresi bakım göstergesi
(Sadece kuru tip hava filterli motorlarda vardır.
Yağ banyolu filtreli motorlarda bulunmaz)
Elektrikli gösterge

Mekanik gösterge
Şekil 33 ‘deki 2 nolu bakım svicini
çıkartınız.Kuvvetli vakum uygulayınız. Mekanik
göstergedeki kırmızı alanı görmelisiniz.
Test bitiminde 3 nolu göstergeyi 4 nolu buton ile
resetleyiniz.

2 numaralı svici yerinden çıkartınız ve kablosunu
elektrik sistemine tekrar bağlayınız.

Kontak anahtarını I nolu konuma getiriniz.
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7. Arızalar - Sebepleri – Çözümleri
Kısım
Arıza
Motor çalışmıyor veya
motor ilk çalıştırma için
yetersiz kalıyor

Sebepleri
Hız kolu başlangıç
konumunda olabilir.
Stop mandalı stop
konumunda olabilir.

Çözüm
kolu ½ başlangıç konumuna veya
MAKS. konumuna getirin

4.2.1

enjektör pompasına yakıt
gitmiyor

Yakıt ekleyin. Dönüş hattından yakıt
deposuna yakıtın geri aktığını görene
kadar dağıtıcı pompayla pompalama
yapın.
Sistematik bir şekilde yakıt besleme
hattını kontrol ediniz. Eğer bir arıza
yoksa, motora giden yakıt hattını,
yakıt filtresini, yakıt dağıtım
pompasını kontrol ediniz.

4.1.3

Subap ayarı yapınız.

5.3.3

kompresyon çok az
subap ayarları doğru
olmayabilir
subaplar aşınmış olabilir
Silindir ve segmanlar
aşınmış olabilir.
Motor düşük ortam
ön ısıtma sisteminde
sıcaklığında çalışmıyor ise: (opsiyonel ) hata olabilir.
(yakıt ayrışmış olabiliryetersiz düşük sıcaklık
direnci).

5.4.1
4.1.3

Hatz servisine başvurunuz.
Hatz servisine başvurunuz.

Opsiyonel olan ısıtma bujisi var ise 1
dakika ısıtınız. Hata var ise Hatz
servisine başvurunuz.
Yakıt dönüş hattını çıkartın ve temiz
yakıtın çıkıp çıkmadığını kontrol
ediniz.
Eğer yakıt ayrışmış ise, motoru ısıtın
veya yakıtın hepsini tahliye edin.
Düşük sıcaklıklara dirençli yeni bir
yakıt karışımı ekleyin

4.2.2

4.1.3

Yağ viskozitesi çok yüksek.

Uygun yağ koyunuz.

4.1.3
5.3.2

Akü yetersiz

Aküyü kontrol ediniz.

8
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Kısım
Arıza
Marş motoru enerji
vermiyor

Motor ateşlemeyi
yapıyor fakat marş
motoru devreden çıkınca
motor duruyor

Sebepleri
Elektrik sisteminde hata
olabilir :
Akü ve/ veya diğer kablo
bağlantıları doğru
olmayabilir.
gevşek veya aslanmış
kablo bağlantıları
akü boşalmış olabilir
marş motoru yetersiz
kalabilir. Röle ve diğer
elektrik sistemi
elamanları arızalı
olabilir.
Hız kolu başlangıç
konumuna getirilmemiş
olabilir
Motorun çalıştırdığı
ekipman sıkıyor olabilir.
Ön yakıt filtresi veya
yakıt filtresi tıkanmış
olabilir.

Yakıt temini engellenmiş
olabilir
Çalışma esnasında motor Yakıt deposu boşalmış
duruyor.
olabilir
Yakıt filtresi tıkanmış
olabilir.
Mekanik sorun olabilir.
Stop solenoidi arızası
olabilir. (Opsiyonel)
Otomatik koruma sistemi
hata nedeni ile motoru
durduruyor
olabilir.(opsiyonel)

Çözüm
Elektrik sistemini kontrol edin veya HATZ
servisine başvurun.

7

Hız kolunu Start konumuna getirin

4.2.1

Ekipmanı ayırarak deneyiniz.
Yakıt filtresini yenileyin.

5.4.1

Tüm yakıt sistemini sistematik olarak
kontrol edin
Yakıt doldurunuz.

4.1.3

Yakıt filtresini değiştiriniz.

5.4.1

Hatz servisine başvurunuz.
Hatz servisine başvurunuz
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Kısım
Arıza
Motor gücü ve devri
düşük

Sebepleri
Yakıt temini yetersiz :
depoda yakıt olmayabilir
yakıt filtresi tıkanmış
olabilir
yetersiz yakıt depo
havalandırması
yakıt hattında kaçaklar
olabilir
Hız kolu istenilen
konumda sabit kalmıyor
olabilir
Motor gücü ve devri
Hava filtresi tıkalı olabilir.
düşük, egzozdan siyah
Subap ayarları düzgün
değil
duman çıkıyor
Enjektörler doğru
çalışmıyor
Motor çok ısınıyor, uyarı Motor yağ seviyesi çok
lambası yanıyor
yüksek olabilir.
Yetersiz havalandırma :
Havalandırma
hattında kirin birikip
tıkanma yapması,
Hava yönlendirici
tabakaların çıkartılmış
olması veya yanlış
takılması

Çözüm
Yakıt ekleyin.

4.1.3

Filtreyi yenileyin.

5.4.1

.
Hız kolunu sabitleyiniz.

Hava filtresindeki kir seviyesini kontrol
edin, gerekirse filtreyi değiştirin.
Subap ayarlarını yapın.
HATZ servisine başvurun

5.3.1
5.4.2
5.3.3

Yağı biraz boşaltarak,yağ seviyesini
MAKS. seviyeye getirin.
Havalandırma yollarını temizleyin.

5.3.2
5.3.4

Tüm hava yönlendirici plakaların yerini
kontrol edin

8. Elektrik sisteminde çalışma
Dikkat: Aküler parlayıcı gazlar çıkarırlar. Aküleri ateşten ve kıvılcımlardan koruyunuz.
Sigara içmeyiniz. Gözleri, deriyi ve giysiyi akünün asidinden koruyunuz.
Akü asidi sıçrayan bölgeyi temiz su ile bolca yıkayınız. Acil durumda doktor çağırınız.
Akü üzerine hiçbir alet vb koymayınız
• Pozitif ( + ) ve negatif ( - ) uçları karıştırmayınız.
• Akü bağlantısını yaparken önce pozitif, sonra negatif ucu bağlayınız. (Negatif uç motor bloğuna
topraklanır)
• Akü bağlantısını ayırırken önce negatif ucunu sökünüz. Daha sonra pozitif ucu ayırınız.
• Kısa devre oluşmasına sebep vermeyiniz.
• Elektrik arızalarına ilk önce bağlantı noktalarını kontrol ediniz.
• Gösterge lambaları yanık ise mutlaka değiştiriniz. Akü şarj lambanız arızalı ise mutlaka öncelikle
değiştiriniz aksi taktirde şarj alternatörünün mıknatıslanması bitebilir ve şarj etmemeye başlar.
• Motor çalışırken kontak anahtarını çıkartmayınız.
• Motor çalışırken aküleri ayırmayınız. Ayırırsanız şarj alternatör diyotları aşırı anlık voltaj
yükselmesinden dolayı yanarlar.
• Motor temizlerken elektrik bağlantı noktalarına su sıkmayınız. Mutlaka yapılması gerekiyor ise
akü uçlarını ayırınız. Temizlikten sonra mutlaka kuru, temiz bir bezle kurulayınız.
• Kaynak yaparken (motor şasesine veya bağlı bulunduğu makinaya) aküleri ve alternatör
bağlantı uçlarını mutlaka ayırınız. Kaynak cihazı toprak hattını mümkün olduğu kadar
kaynak yapılan bölgeye yakın tutunuz.
• .

9. Motor Koruma
Kuru ortamlarda satın alınan motor 12 aya kadar saklanabilir. Daha uzun süreli kullanılmayacak motorlar
veya nem oranı yüksek yerler için Hatz servislerine danışınız.
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10. Adres Bilgileri
Ithalatcı Firma :
Efes Makina Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Irmak Sok. G 41 Küçükyalı Đş Merkezi
34852 Istanbul www.efes.com.tr info@efes.com.tr
Tel: 0216 3673575 Faks: 0216 3673585
Đmalatcı Firma:
Motorenfabrik Hatz GmBH
Ruhstorf a.d Rott
D94099 Almanya
www.hatz-diesel.de
Tel: 08531 3190 Faks: 08531319418
Merkez Servis ve Yedek Parça Temin adresi:
Efes Makina Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Irmak Sok. G 41 Küçükyalı Đş Merkezi
34852 Istanbul www.efes.com.tr info@efes.com.tr
Tel: 0216 3673575 Faks: 0216 3673585

11. Motor Kullanım Ömrü : 10 yıl
12 .Garanti Şartları :
1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin
arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla
yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın
arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl
içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi
içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı,
bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla
arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dışındadır.
7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.
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