KULLANMA KILAVUZU

Sizler için yeni Hatz Dizel Motor....
Hatz motoru üretici firma tarafından kullanacağınız makinanıza monte edilmiştir.
Makinanızda olabilecek zarar ve tehlikelerden Motorenfabrik Hatz firması sorumlu
değildir. Risk kullanıcı tarafından alınmaktadır. Motorun işlevini yürütebilmesi için
kullanım talimatlarına uyulması şarttır. Motorunuzu kullanmadan önce talimatları
mutlaka okuyunuz.
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.
• Çalıştırma kolunu ve 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 TAMİRATLAR İÇİN HATZ SERVİSLERİNE BAŞVURUNUZ.

ORİJİNAL YEDEK PARÇA KULLANINIZ.
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2.Motor Tanımları:
Kabinli ‘ Silent Pack ’ tipi

2L40/41C... 3L40/41C....4L40/41C

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

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

Yakıt besleme pompasına erişim kapağı
Yağ doldurma ve yağ çubuğu
Motor etiketi
Hız ayar kolu
Değiştirilebilir yağ filtre elemanı
Egzoz susturucusu ( kabinin içinde )
Ön kapak ( Fan kayışı erişimi )
Motor ayağı
Yağ boşaltma tapası
Yan kapak
Yan kapak
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Sıcak hava çıkışı
Kabin kapağı
Taşıma kancası, maks. 500 kg.
Havası giriş davlumbazı
Yanma havası girişi
Yakıt besleme hattı
Yakıt dönüş hattı
Alt kapak, hava çıkış tarafı
Elektrik kablo soketi
Akü bağlantıları
Power-Box ( güç kutusu )
Hava filtresi bakım müşürü

Standart motor tipi
2..4M40H/L/HZ/LZ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

2...4M41

2...4M41Z

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

Yağ doldurma borusu ve yağ çubuğu
Yan panel
Yanma havası girişi
Fan kayışı
Şarj alternatörü
Motoru döndürmek için ½ inch’lik altıgen soket
Yağ boşaltma tapası
Gaz kolu
Değiştirilebilir yağ filtre elemanı
Yağ boşaltma tapası
Yağ soğutucusu koruyucusu
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Yakıt besleme pompası giriş kapağı
Silindir kafası kapağı
Hava filtresi kapağı
Taşıma kancası, maks. 500 kg.
Yakıt dönüş hattı
Yakıt besleme hattı, ön filtreli
Motor etiketi
Egzoz susturucusu
Elektrik kablo soketi
Akü bağlantıları
Power-Box ( güç kutusu )
Hava filtresi bakımı müşürü

3. Genel Bilgiler
3.1. Teknik Özellikler
2L40
2L41
2M40
2M41
Tip

3L40
4L40
3L41
4L41
3M40
4M40
3M41
4M41
Hava soğutmalı, 4 zamanlı dizel motor

Yanma türü

Direk yakıt enjeksiyonlu

Silindir Adedi
Çap/strok
Deplasman

mm
3

cm

3

4

102/105

102/105

102/105

1716

2574

3432

850 d/d’ da min. 0.6 bar

Motor yağ basıncı
Yağ sıcaklığı 100±20o C
Yağ tüketimi
Dönme yönü
Subap ayarları ( 10- 30oC )
Emme/ egzoz
Net ağırlık
Tip H / L
Tip Z / HZ / LZ
Tip C / K
Tilt açıları ***
Kontrol tarafı
Sıcak hava çıkış tarafı
Fan tarafı
Volan tarafı
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Tam yükte yakıt tüketiminin maks. % 1’ i kadar
Volan tarafına göre saat yönünün tersi
0.10

mm
kg

223
228
276
Karterli/ kartersiz
30o
30o
30o
30o

Tilt açıları aşılırsa motor zarar görür.
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255
262
331
Karterli
30o
30o
25o
22o

Kartersiz
25o
30o
25o
25o

291
306
396 / 386
Karterli
25o
30o
15o
18o

3.2. Taşıma bilgileri
Motor yağ miktarı ve yağ çubuğu işaretleri:

Motorun ve yardımcı ekipmanlarının güvenli bir
şekilde kaldırılması için motorun üstünde standart
olarak bir kanca bulundurulmuştur. Bu kanca sadece
motoru taşımak içindir. Tüm ekipmanı kesinlikle bu
kanca ile taşımayınız.

Motor Modeli

3.3. Motor Montajı

2L40 C/CH
2L41C
2M40 HZ /LZ
2M41Z

Montaj için Hatz’dan teknik destek alınız.
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.

Ek
Yağ
karter miktarı
litre

Yağ
çubuğu
işareti
(resim 7)

Var
Yok

7.5
4.5

C
A

2M40 H/L

Var
Yok

8.5
5.5

C
A

2M41

Var
Yok

8.5
5.5

C
A

Var
Yok

10.5
8.0

D
A

3M40 H/L

Var
Yok

11.0
8.5

D
A

3M41

Var
Yok

11.0
8.5

D
A

Var
Yok

13.0
----

D
---

Var
Yok

14.0
---

D
---

3.5 Motor etiketi
3L40 C/CH
3L41C
3M40 HZ/LZ
3M41Z

Motor etiketi, motorun gövdesinin üzerine
yerleştirilmiştir. Etikette şu bilgiler mevcuttur :
(Şek.5a-5b)
1. Motor tipi
2. Kod ( sadece özel ekipmanlar için )
3. Motor numarası
4. Motor devri

4. Çalıştırma
4.1. İlk çalıştırmadan önce
Motorlar genellikle yakıt ve yağ olmadan teslim edilir.

4L40 C/CH
4L41C
4M40 HZ/LZ
4M41Z

4.1.1. Motor yağı
Aşağıda standartları verilen yağ tipleriyle uyuşan her
türlü yağ markası kullanılabilir :

4L40/41K
4M40 H/L
4M41

CCMC – D4 - D5 – PD2 veya
API – CD – CE – CF – CG veya
SHPD
Eğer daha düşük kalite yağ kullanılıyorsa, yağ
kullanma aralığını 250 saatten 150 saate indirin. (20W /
50 yağ için değişim süresi 150 saattir)
Yağ viskozitesi :
Motorun çalıştırılacağı ortam havasına uygun bir
viskoziteyi viskoziteyi seçin ( Şek. 6 ).
Yağ çubuğunu çekerek, motora en uygun özellikteki ve
viskozitedeki yağı maks. seviyeye kadar doldurun.

Her zaman yağ çubuğunun MAKS. işaretine kadar
yağ koyulmalıdır.
DİKKAT! Kesinlikle maks. işaretinin üzerini
geçecek kadar yağ koymayınız. Aksi takdirde motor
hararet yapabilir, fazla yağı atmaya çalışır.
Yağ koyarken veya yağ seviyesini kontrol ederken
motor yatay durumda olmalıdır.
Yağ koyduktan ve motoru kısa bir süre çalıştırdıktan
sonra yağ seviyesini kontrol edin.
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4.1.2. Yakıt

-

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 :

-

EN 590 veya
DIN 51601 – DK veya
BS 2869 A1 / A2 veya
ASTM D 975 – 1D / 2D
Motor ilk çalıştırılacağı zaman veya yakıt tankı
tamamen boşalıp doldurulmuşsa, mazot otomatiğini el
ile pompalayınız. Geri dönüş hattına yakıt geldiğini
görünüz.

-

Önemli: Eğer marş motoru koruma modülü
kullanılmış ise motoru durdurduktan sonra tekrar
çalıştırmak için kontak anahtarı 0 konumunda en az 8
saniye beklenmelidir.
Otomatik ısıtma buji sistemi takılmış ise 0 C’nin
altında ısıtma bujisi lambası (6) ısıtma tamamlanana
kadar yanar. Şekil 13

Not: Mazot otomatiğine ulaşma için kullandığınız
plastik kapağı yerleştirmeyi unutmayınız.
0 oC’ nin altında olan sıcaklıklarda kış şartlarını
sağlayan yakıt kullanılmalıdır veya en kısa zamanda
yakıta kerozen eklenmelidir.
Çalıştırma anındaki
en düşük ortam
sıcaklığı, ° C
cinsinden

Tavsiye edilen kerozen
oranları
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

Kontak anahtarını I no’lu pozisyona getirin.
Şek 12.
Akü şarj lambası ‘2’ ve yağ basınç uyarıcısı ‘3’
yanacaktır ( Şek. 13 ).
Kontak anahtarını II nolu pozisyona getirin ( Şek.
12 ).
Motor çalışır çalışmaz, kontak anahtarını bırakın. I
nolu pozisyona dönecektir ve motor çalıştığı
sürece bu konumda kalacaktır. Akü şarj lambası
ve yağ basınç lambaları motor çalışır çalışmaz
sönecektir. Motor çalıştığı sürece indikatör
lambası ‘1’ yanacaktır.
Hava filtresi bakımı lambası ‘5’ hava filtresinin
yenilenmesi gerektiğinde uyarı verecektir ( Şek.13
Motoru tekrar çalıştırmadan önce kontak
anahtarını mutlaka 0 pozisyonuna getiriniz.

Otomatik durdurma sistemi
Otomatik durdurma sistemi var ise pano üzerinde
ısıtma bujisi lambası(6) vardır. Şekil 13
Eğer motor otomatik durdurma sistemi tarafından
yetersiz yağ basıncı,yüksek silindir harareti vb
sebeplerinden dolayı durdurulmuşsa ilgili lamba 12
saniye süreyle yanar. Anahtarı 0 konumuna getirip
tekrar I konuma getirilirse ilgili lamba tekrar yanar.
Problemi çözmek gerekir. Bu sistem olan motorlarda
yağ her çalıştırmadan önce olmayan sistemlerdeki gibi
her zaman kontrol edilmelidir.
4.2.2. Acil durumlarda çalıştırma
Eğer motor otomatik durdurma sistemi tarafından
yanlış elektrik sinyali veya yetersiz yağ basıncı
sebeplerinden dolayı durdurulmuşsa, acil durum
çalıştırması yapılabilir. Bu durumda üretici firma
oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
Acil durum çalıştırması kritik görevlerde kullanılan
motor uygulamalarında yapılmamalıdır.

4.2. Motoru çalıştırma
DİKKAT ! Motoru kapalı veya havalandırması kötü
olan odalarda çalıştırmayınız- zehirlenme tehlikesi!
Motoru çalıştırmadan önce kimsenin tehlikeli bölgede
olmamasına dikkat ediniz.
Hiçbir şekilde çalıştırmaya yardımcı olması için sprey
kullanmayınız. Şekil 10

Çalıştırma prosedürü şu şekildedir :
Kabinli motorlarda üst kapağı ‘13’ ( Şek.2 ) ,
çıplak motorlarda yan kapağı ‘2’ ( Şek.3 )
çıkartınız.

4.2.1. Marş motoruyla çalıştırma
Çalıştırma koşullarına bağlı olarak gaz kolunu ½
START veya maks. START konumuna getirin
( Şek.11 ).
Düşük hızda çalıştırılan motordan daha az egzoz gazı
çıkışı olur.

-

Acil çalıştırma kolunun ‘2’ arka kısmına bir
tornavida yerleştirerek, kolu dışarı doğru itin.
Bu kolu tutan bağlantı ‘3’ koparak kolun serbest
kalması sağlanır ( Şek.14 ).
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-

Acil çalıştırma kolu serbest kalarak çalışma
konumuna gelir. Bu konuma geldikten sonra
motor tekrar çalıştırılır.
Önemli: Acil çalışma yapıldığı takdirde motorun
tüm garantisi biter. Bu çalışmayı yapmadan önce
motor yağını mutlaka kontrol ediniz. Yağ ile ilgili
bir problem var ise motor çok kısa sürede yatak
sararak arızalanır. Bu çalıştırmayı çok kısa süre
için çok acil durumlarda yapınız.
4.2.3. Kolla çalıştırma ( sadece 2-4 M 40. / 2-4 M 41
motorlarda )
Hazırlıklar
-

Çalıştırma prosedürü
-

İki elinizle kolu kavrayarak hızınızı arttırarak
çevirmeye başlayın. Döndürme hızı dekomprasyon
kolu 0 konumuna geldiğinde en üst seviyede
olacaktır. Motor çalışmaya başladığı anda kolu
çevirme kovanından çıkartınız.

-

Eğer motor geri teperse bunun sebebi kolla düzgün
bir şekilde döndürme yapılmamıştır.

DİKKAT! Kolla çevirme esnasında sakatlanma
tehlikesi vardır.

Gaz kolunu START ( başlangıç ) konumuna
getiriniz ( Şek. 11 ).

4.2.4 Emniyet tertibatlı kol ile çalıştırma:
Şekil 16 ve 17. Bu kol daha emniyetlidir. Motor
çalıştıktan sonra kendi kendine boşa döner. Yalnız bu
kolu da iyi tutmalı ve motor çalıştıktan sonra yerinden
çıkarılmalıdır. Motor geri teperse yine motor stop
edilip tekrar çalıştırmak gerekir. Her iki kol ile
çalıştırmayı sadece tecrübeli, güçlü kişiler
çalıştırmalıdır. Herzaman yaralanma tehlikesi vardır.

-

Tüm dekomprasyon kollarını ( iki silindirli
motorlarda 1 tane, üç silindirli motorlarda 3 tane,
dört silindirli motorlarda 4 tane) 1 nolu pozisyona
getiriniz ( Şek.15 ).
Önemli!
Dekomprasyon kollarını okla gösterilen yönde
çeviriniz.

4.3. Motoru durdurma
DİKKAT! Otomatik dekomprasyon sistemini motor
çalışırken çalıştırmayınız.
Çalıştırma kolunun iyi konumda olup olmadığını
kontrol ediniz.
-

Marş motorlu modellerde

Çalıştırma koluyla kılavuzun arasını hafifçe
yağlayınız.
Çalıştırma kolunu yerleştiriniz, iki kolunuzla
motora göre doğru konumda durunuz ( Şek. 16 ).

-

2. silindirin dekomprasyon kolunu ‘3’ nolu
pozisyona getiriniz.
4M40 / 4M41 dört silindirli motorlarda

-

1., 3. ve 4. silindirlerin ( fanın sonundan )
dekomprasyon kollarını ‘2’ nolu pozisyona
getiriniz ( Şek. 15 ve 34 ).

-

2. silindirin dekomprasyon kolunu ‘3’ nolu
pozisyona getiriniz.

Kontak anahtarını 0 pozisyonuna getirin ( Şek.12 ).

DİKKAT! Dekomprasyon kolundan motoru
durdurmaya çalışmayın

3M40. / 3M41 üç silindirli motorlarda
1. ve 3. silindirlerin ( fanın sonundan başlayarak )
dekomprasyon kollarını ‘2’ nolu pozisyona
getirin
( Şek. 15 ve 34 ).

-

- Gaz kolunu STOP ( durdurma ) konumuna getirin.
Motor duracaktır ( Şek.11 ).

Dekomprasyon kolunu ‘2’ nolu pozisyona
getiriniz Şek. 15 ).

-

Gaz kolunu STOP ( durdurma ) konumuna getirin.
Motor duracaktır ( Şek.11 ).

Kolla çalıştırılan modellerde

2M40. / 2M41 iki silindirli motorlarda
-

-

8

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 çalışma saatinde bir veya
Günlük çalıştırmadan önce yapılması gerekenler

Yağ seviyesini kontrol edin.

5.2.1

Yanma havasının girişini kontrol ediniz

5.2.2

Soğutma havası bölgesini kontrol ediniz

5.2.3

Yağ ve filtresi değişimi ***
Soğutma fanı, yağ soğutucusu kontrolü

5.3.1
5.3.2

Cıvatalı bağlantıları kontrol ediniz.
5.3.3.
Her 250 çalışma saatinde yapılması gerekenler

Egzoz susturucusunun kontrolü ve
temizlenmesi

5.3.4

Ön yakıt filtresini kontrol ediniz ve gerekirse
değiştiriniz.

5.4.1

Hava filtresi bakım müşürünü kontrol ediniz

6.1

Silindir kapağı cıvatalarını sıkmayınız.

Her 500 çalışma saatinde yapılması gerekenler

Her 1000 çalışma saatinde yapılması gerekenler

Ön filtreyi değiştiriniz.

5.4.1

Hava filtresi bakımı

5.4.2

Subap ayarı ve kontrolü .

5.4.3

Yağ filtresi değişimi .

5.4.5

Yakıt filtresinin değişimi

5.5.1

***Düşük kalitede yağ kullanıyorsanız 150 saatte bir yağ ve filtresini değiştiriniz
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Motor yağını motoru çalıştırmadan önce kontrol ediniz,
motor çalışırken yağ çubuğunu çekmeyiniz.
- Yağ çubuğunun etrafındaki pislikleri temizleyin.
- Motor yağı ve yağ filtresinin değişimi, kısım 5.4.5, - Çubuğu çekerek yağ seviyesini kontrol edin, maks.
seviyesine gelecek şekilde doldurun; Şek.8
5.3.1.
5.2.2. Yanma havası giriş noktalarını kontrol edin
Hava kirliliği atmosferdeki yüksek miktarda tozun bir
- Subap ayarlarının kontrolü ve gerekiyorsa ayarı,
işaretidir. Bu yüzden hava temizleme üniteleri bakım
kısım 5.4.3.
aralığının kısaltılması gerekir.
- Cıvata bağlantılarının kontrolü, kısım 5.3.3
- Hava filtresi şapkasındaki ‘1’ veya siklon
Silindir kafasının vidasını çok sıkmayın.
ayırıcısındaki hava girişlerini inceleyiniz.
Gerekiyorsa
temizleyiniz ( Şek.18 ve 19 ).
Kısa çalışma periyotları için : En geç 12 ay olacak
şekilde motor yağı ve yağ filtresini değiştirin.
Hava emiş kanalındaki ‘2’ kir haznesini kontrol
edin. Doluysa boşaltınız ( Şek.18 ).
5.2. Her 8-15 çalışma saatinde yapılacak bakım
Motoru günde bir kez tam hızda çalıştırarak ‘5’ nolu
gösterge lambasının yanıp yanmadığını kontrol ediniz
5.2.1. Motor yağı seviyesini kontrol edin
( Şek. 13 ve 20).Kısım 5.4.2
Yeni motorlarda aşağıdaki hususlar ilk 25 saatlik
çalışma süresinde yerine getirilmelidir.
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5.2.3. Soğutma hava bölgesinin kontrolü
Hava kirliliği atmosferdeki yüksek miktarda tozun bir
işaretidir. Bu yüzden hava temizleme üniteleri bakım
aralığının kısaltılması gerekir.
Hava giriş ve çıkışlarını kontrol ederek, o bölgelerde
bir blokajın olup olmadığına bakınız. Gerekiyorsa
temizleyiniz. Eğer motorun üzerine 4 no’ lu uyarı
lambası eklenmişse, motor aşırı ısındığı zaman bu
lamba yanarak uyarı verir ( Şek. 13 ). Bu durumda
hemen motoru durdurunuz . ( Kısım 5.3.2. ).
5.3.
5.3.1.

Her 250 çalışma saatindeki yapılacak bakım
Motor yağı değişimi

Yağ çubuğunun üzerindeki harf motorda yağ karteri
olup olmadığını belirler . ( Bak. Kısım 4.1.1 ).

Kabinli motorlarda davlumbazı, yan paneli ( gaz
koluyla beraber ), çalışma tarafındaki kapağı ve
havanın atıldığı taraftaki kapakları sökünüz.
Kabinli olmayan motorlarda yan kapağı ve yağ
soğutucusuna giden hava kanalını çıkartınız.
Yönlendirici kanatçıkların olduğu plakayı sökerek,
çıkartınız ( Şek. 23 ).
Kuru kirin temizlenmesi
- Soğutma fanını, silindir kafasını ve silindirleri
uygun bir fırçayla temizleyiniz ( Şek. 24 ).
- Tüm soğutma bölgesini basınçlı havayla
temizleyiniz.
- Motor yağ soğutucusunu sadece basınçlı havayla
temizleyiniz. Bu işlemi yaparken, güçlü bir hava
jeti kullanmayınız. Aksi takdirde soğutma
kanatçıklarına zarar verebilirsiniz
( Şek.25 ).
Yağlı kirlerin temizlenmesi

Motor durdurulmalı ve düz bir zemine oturtulmalıdır.
- Motor yağını soğumaya yakınken boşaltınız.
- Boşaltma tapasını ‘1’ açarak yağı boşaltınız
( Şek. 21 ).
- Boşaltma tapasının contasını yenileyerek tekrar
yerine takınız.
ÖNEMLİ!
Boşaltma tapasını ‘1’ gevşetirken boşaltma borusunu
‘2’ yanlışlıkla gevşetmeyiniz. Bunu önlemek için açık
ağızlı anahtar kullanınız ( Şek.22 ).
- Yağ çubuğundaki MAKS. seviyeye gelecek kadar
motora yağ koyunuz ( Şek. 8 ).
- Motoru kısa süreli çalıştırarak yağ seviyesini
kontrol edin. Gerekirse ekleme yapınız.
5.3.2.

Soğutma fanının, hava kanallarının ve yağ
soğutucusunun temizlenmesi

Motor durdurulmalı ve düz bir zemin üzerinde
soğumaya bırakılmalıdır.

-

Akünün negatif ( - ) kutbunu ayırınız.
Alternatör ve regülatörü temizleyiniz.
Voltaj regülatörüyle alternatörü koruyunuz.
Bakım talimatlarında özellikleri belirtilen bir
solüsyonla kirli bölgeyi temizleyiniz. Daha sonra
su veya buhar jetiyle bu bölgeyi durulayınız.
- Tüm kapakları ve elemanları yerine monte ediniz.
- Motoru çalıştırarak rutubetten oluşabilecek
paslanmayı önleyiniz.
5.3.3 Vidalı bağlantıların kontrolü
Bütün vidalı bağlantıların durumlarını kontrol ediniz.
Gevşeyen bağlantıları sıkınız. Silindir kafa cıvatalarını
sıkmayın.
DİKKAT! Enjeksiyon sistemi ve hız regülatöründeki
cıvatalar vernikle boyanmıştır. Bu cıvataları sıkmayınız
ve ayarlamayınız.
5.3.4 Egzoz susturucusu süzgeç temizliği
(opsiyoneldir) Egzoz sistemi doğal olarak sıcaktır.
Dikkat ediniz. Şekil 26 daki boruyu çıkartın ve süzgeçi
temizleyiniz. Düşük yükte çalışan motorlarda bu
bakımı daha kısa sürelerde yapınız.
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5.4 Her 500 çalışma saatinde yapılacak bakım

-

Hava giriş kanallarını kapatın. Bu sayede kirin
girmesi engellenir.

5.4.1.

-

Bundan sonra, hava filtresi gövdesini açarak filtre
elemanını ‘3’ çıkartın ( Şek.29 ).
3 silindirli motorlarda kapak ‘2’ ek olarak
kelepçelerle ‘7’ tutturulmuştur.

-

Kapak ve gövdeyi temizleyin.

Ön yakıt filtresinin yenilenmesi

Yakıt filtresinin bakım aralığı kullanılan yakıtın
saflığına bağlı olarak değişir. Gerekirse yakıt filtresi
her 250 çalışma saatinde değiştirilmelidir.
DİKKAT! Yakıt sisteminin yakınındayken sigara
içmeyiniz ve yakınlarda ateş bulundurmayınız.
-

Filtrenin altına çıkan yakıtı tutmak amacıyla bir
kap koyunuz.

-

Yakıt besleme hattını kapatın.

-

Yakıt filtresinin ‘2’ her iki yanında bulunan yakıt
besleme hattının hortumlarını ‘1’ çekip, çıkartınız
( Şek. 27 ).

-

Yeni ön yakıt filtresini yerleştiriniz.

Vidalar ‘1’ kılavuzla ‘6’ beraber bir ara borunun ‘5’
içinde vidalanırlar. Böylece söküp takma sırasında ara
borunun düşmesi engellenir.
- Eğer ara boru çok sıkı değilse, kılavuz
yenilenmelidir.
Hava filtresinin çıkartılması
( 2...4 M 40. / 2...4 M 41. Motorları )
- Kelepçeleri açarak, hava filtresinin gövdesini
çıkartınız ( Şek. 30 ).
-

Gövdeye yapışmış olan kirleri temizleyiniz.

-

Hava filtresinin gövdesini çıkartmak için 3 nolu
vidaları gevşetin ( Şek. 28 ).

-

Hava giriş kanallarını kapatın. Bu sayede kirin
girmesi engellenir.

-

Kapak ve gövdeyi temizleyin.

ÖNEMLİ : Yakıt sisteminin olduğu bölgeyi temiz
tutarak yakıta kirin karışmasını engelleyin.
-

Yeni ön yakıt filtresini monte ederken, yakıtın akış
yönünü gösteren oklara dikkat ediniz.

-

Yakıt besleme hattını açarak yakıtın akışını temin
ediniz. Gerekirse yakıt besleme pompasını ‘1’
kullanınız ( Şek. 9 ).

-

Motoru çalıştırarak yakıt hattında kaçak olup
olmadığını kontrol ediniz.

5.4.2.

Hava filtresi bakımı

Hava filtresini ( 4 silindirli motorlarda iki adet ) bakım
gösterge lambası yandığı zaman değiştiriniz. Bunun
dışında, her 500 çalışma saatinde bir hava filtresi
değiştirilmelidir.
Hava filtresinin çıkartılması
( 2...4 L 40. / 2...4 L 41. Motorları )

Vidalar ‘3’ kılavuzla ‘6’ beraber bir ara borunun ‘5’
içinde vidalanırlar. Böylece söküp takma sırasında ara
borunun düşmesi engellenir.
-

Eğer ara boru çok sıkı değilse, kılavuz
yenilenmelidir.
Hava filtresi elemanının temizlenmesi
Kuru kirlenme
- Kuru basınçlı hava jetini hava filtre elemanına
aşağı ve yukarı doğru hareket ettirerek
uygulayınız. Toz çıkışı bitene kadar üfleme
yapınız ( Şek. 31 ).
UYARI : Hava basıncı 5 barı geçmemelidir. Jetin
uzaklığı 150 mm. civarında olmalıdır.
-

-

Kabin davlumbazını çıkartın.

-

Hava filtresinin gövdesine yapışan kirleri
temizleyiniz.

-

Hava filtresinin gövdesini çıkartmak için 1 nolu
vidaları gevşetin ( Şek. 28 ).

Hava filtre elemanını ışığa doğru tutarak herhangi
bir çatlak veya zararın olup olmadığını kontrol
ediniz. Filtre elemanında olabilecek en ufak
hasarda tekrar filtre elemanını kullanmayınız.

- Eğer hava filtre elemanına yağ veya yakıt bulaşırsa,
elemanı hemen değiştiriniz.
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5.4.3. Subap ayarlarının kontrolü ve yapılması

-

Sentille subap ayarlarını kontrol ediniz.

-

Kabin üst kapağını açınız ( Bak. Bölüm 2 ).

-

Motor soğuk durumdayken subap boşlukları
( emme,egzoz ) 0.10 mm olmalıdır.

-

Somunları gevşeterek silindir kafa kapağını
çıkartın ( Şek.4 -parça13).

-

Eğer subap ayarları doğru değilse, ‘1’ no’lu
somunu gevşeterek sentilin yardımıylar subap
boşluklarını ayarlayın ( Şek. 35 ).

-

Hava yönlendiricilerinin ve kayış koruyucusunun
kapaklarını çıkartın ( Bak. Bölüm 2 ).

-

½ inch’ lik T anahtarı yerleştirin

( Şekil 33 ).

ÖNEMLİ!
Önerilen metodu bütün subaplara aynı şekilde
uygulayın.

ÖNEMLİ!
-

Silindir kafasını tekrar yerine takın. Her zaman
yeni silindir kafası contası kullanın.

-

Kapak cıvatalarını iki seferden fazla kullanmayın
( Sıkıştırma torku 10 Nm ).

Motoru saat yönünün tersi yönünde çevirin.
2 silindirli motorlarda ayarlama
-

1 no’lu silindirde subapları, egzoz supabı tam
-

olarak kapanmamış,emme supabı ise yeni açılmaya

Motoru çalıştırarak kapaktan sızma olup
olmadığını kontrol edin.
5.4.4. Motor yağı değişimi

başlamış duruma gelecek şekilde ayarlayın.
( Bölüm 5.3.1. ve 5.1.’ e bakınız ).
-

Krank milini 180 derece çevirerek 2 no’lu
5.4.5. Yağ filtresini yenileme
silindirdeki subap boşluklarını kontrol edin.

-

Krank milini aynı yönde bir 180 derece daha
çevirerek, 1 no’lu silindirdeki subap boşluklarını
kontrol ediniz.

3 ve 4 silindirli motorlarda ayarlama Şek 34
Tip
Subap No... Subap ayarlarının
Tam Açık
... No’lu
silindirde
kontrolü
1
3
3 - silindir
5
2
3
1

4 - silindir

1
5
7
3

3
4
2
1

- Gerekli özellikteki anahtarla yağ filtresini
gevşeterek, çıkartın ( Şek. 36 ).
Anahtar Sipariş Numarası : 620 307 01
-

Boşalan yağı bir kapta toplayın.

-

Yeni filtre elemanının ağzını hafifçe yağlayarak,
elinizle yerine takın.

-

MAKS seviyesine gelecek kadar yağ ekleyin.

-

Motoru çalıştırdıktan sonra yağ seviyesini kontrol
edin. Gerekirse ekleme yapın.

-

Filtre elemanından yağ sızıp sızmadığını kontrol
edin.
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5.5.

Her 1000 saatte yapılması gereken bakım

Eğer lamba yanmazsa, şu kontrolleri yapın :
-

Elektrik kısmı : Kablo bağlantıları vs.

DİKKAT! Sigara içmeyiniz.

-

Gösterge lambası

-

Kabinli motorlarda, kabin kapağını çıkartın.

-

Bakım anahtarının durumu

-

Kabin olmayan motorlarda yan kapağı açın.

Mekanik Bakım Göstergesi

-

Filtrenin altına yağın akmasını önleyecek bir bez
koyun.

-

5.5.1.

-

Yakıt filtresinin yenilenmesi

Yakıt besleme hattını kapatın.

Emiş borusundaki hortumu ‘2’ çıkararak kuvvetli
bir vakum oluşmasına sebep olun ( Şek.37 ) .
Kırmızı bir alan ‘1’ gözükecektir ( Şek. 20 ).

- Kontrolden sonra, alttaki düğmeye ‘2’ basarak
Not : Yakıt filtresi bakımı yakıtın saflığına bağlı olarak kırmızı alanı ‘1’ ortadan kaldırın.
değişir. Gerekirse 500 saate indirilmelidir.
Hasar gören bir parça varsa hemen değiştirin.
- Gerekli özellikteki anahtarla yağ filtresini
6.2. Fan Kayışı Kontrolü ve Değişimi
gevşeterek, çıkartın ( Şek. 37 ).
- Kasnaktaki ‘1’ vidalardan birisini sökün ( Şek.38 ).
Anahtar Sipariş Numarası : 620 307 01
-

Yeni filtre elemanının ağzını hafifçe yağlayarak,
elinizle yerine takın.

-

Küçük gerdirme kasnağını ‘2’ geri çekerek uygun
bir cıvatayla sabitleyin.

-

Yakıt hattını tekrar açın.

-

Büyük kasnaktaki ‘1’ cıvataları sökerek, kasnağı
çıkartın.

-

Kayışı artık çıkartabilirsiniz.

Not : Motoru kolay çalıştırmak için yakıt besleme
pompasının mandalını ‘1’ kullanarak elinizle yakıtı
belli bir süre pompalayın ( Şek. 9 ).
-

Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Not: Eğer kasnak üzerindeki yivler zarar görmüşse,
kasnağı değiştiriniz.

-

Kapakları tekrar yerine takın.

Kayış Gerdirme Sistemini Kontrolü

6.

Testler ve Tamiratlar

6.1. Hava filtresi bakım göstergesi

Kasnak yenilendikten sonra kayış gerdirme tertibatını
kontrol edin.
-

Cıvatayı sabitlediğiniz yerden çıkartarak küçük
gerdirme kasnağını ‘1’ serbest bırakın
(Şek.39 ).

-

Yay kuvveti pistonu ittirerek kasnağın serbest
kalmasını sağlayacaktır.

-

Mandal ‘2’ aşağı doğru bir harekette bulunur ve
durdurma pimi ‘3’ dışarı fırlar.

Her 250 saatte bir bakım göstergesini ve gösterge
lambalarını rutin kontrolden geçirin.
-

Kabin kapağını veya yan paneli açınız.

Elektriksel bakım anahtarı
-

Kontak anahtarını 1 no’ lu pozisyona getirin
( Şek. 12 ).

Emiş borusundaki hortumu ‘2’ çıkararak kuvvetli bir
vakum oluşmasına sebep olun ( Şek.37 ) . Gösterge
lambası ‘5’ yanacaktır ( Şek. 13 ).

ÖNEMLİ! Durdurma pimi yay kuvvetinin etkisiyle
dışarı çıkmalıdır. Aksi takdirde mekanik- koruma
sistemi çalışmayacaktır.
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Fan Kayışının Yerine Takılması
Not : V kayışı siparişi verirken oluşabilecek hataları
önlemek için kasnak çapını da bildirmeniz gerekir.

-

Durdurma pimine bastırarak, yerine koyun
( Şek. 40 ).

-

Küçük gerdirme kasnağını ittirerek, bir tornavida
yardımıyla sabitleyin.

-

V kayışını merkezlenecek şekilde yerine taktıktan
sonra kasnakları yerine monte ediniz
( Şek. 41 ).
-

Büyük kasnağı yuvasına oturtarak 1 cıvatayla çok
sıkı olmamak kaydıyla sıkıştırın ( Şek. 42 ).

-

Büyük kasnakla üstteki korumanın arasına kalın
bir tornavida sokun. Tornavidayı aşağıya doğru
bastırarak kasnağın yuvasına oturmasını sağlayın
( Şek. 43 ).

-

Kalan cıvataları yerleştirerek, sıkıştırınız.

Kayış Tipleri
Her motor tipindeki fan çapına bağlı olarak kayış tipleri
ve uzunlukları da değişmektedir.
Tip ve Motor
Versiyonu

Parça No.

Kayış
Uzunluk

Kasnak
Çapı
( mm )

mm
2L 40C/ CH
2L41C

502 031 00

920

72

Diğer Tipler

501 415 00

910

64
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7.

Arızalar, sebepleri, çözümleri

Arıza
Motor çalışmıyor veya
motor ilk çalıştırma için
yetersiz kalıyor

Sebebi
Hız kolu başlangıç
konumunda olabilir
enjektör pompasına yakıt
gitmiyor

Çözüm
kolu ½ başlangıç konumuna veya
START konumuna getirin
Yakıt ekleyin. Dönüş hattından yakıt
tankına yakıtın geri aktığını görene
kadar besleme pompası ile pompalama
yapın.
Sistematik bir şekilde yakıt besleme
hattını kontrol ediniz. Eğer bir arıza
yoksa; motora giden yakıt hattını, yakıt
ön filtresini, yakıt filtresini, yakıt
besleme pompasını kontrol ediniz.

Kısım
4.2.1

4.1.2

kompresyon çok az
Subap ayarı yapınız
subap ayarları doğru
olmayabilir
Servise başvurunuz.
subaplar aşınmış olabilir
otomatik dekomprasyonda
arıza olabilir
enjektörler doğru
çalışmıyor olabilir.
Fan kayışı kopmuş olabilir Kayışı değiştiriniz.
Motor düşük ortam
sıcaklığında çalışmıyor
ise:

ön ısıtma sisteminde
(opsiyonel ) hata olabilir.
yakıt ayrışmış
olabilir(yetersiz düşük
sıcaklık direnci).

Başlangıç devri düşük
olabilir :
Yağ viskozitesi çok
yüksek.
Akü yetersiz şarj
ediyor.

Bakım talimatlarına bakınız.

5.4.3

6.2

Yakıt dönüş hattını çıkartın ve temiz
yakıtın çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz.
Eğer yakıt ayrışmış ise, motoru ısıtın
veya yakıtın hepsini tahliye edin. Düşük
4.1.2
sıcaklıklara dirençli yeni bir yakıt
karışımı ekleyin.
Motor yağını değiştirin; doğru viskozite
4.1.1
dereceli yağ kullanın
Aküyü kontrol edin
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8

Arıza
Marş motoru enerji
vermiyor

Sebebi
Elektrik sisteminde hata
olabilir :
Akü ve/ veya diğer kablo
bağlantıları doğru
olmayabilir.
Gevşek veya paslanmış
kablo bağlantıları
Akü boşalmış olabilir
Marş motoru yetersiz
kalabilir
Arızalı röle vb elemanlar

Çözüm
Elektrik sistemi kontrol edin veya
HATZ servisine başvurun

Kısım
8

Motor ateşlemeyi yapıyor
fakat marş motoru
devreden çıkınca motor
duruyor.

Hız kolu START
konumuna getirilmemiş
olabilir
Ön yakıt filtresi veya yakıt
filtresi tıkanmış olabilir.
Yakıt temini engellenmiş
olabilir

Kolu START konumuna getirin.

4.2.1

Yakıt filtresini yenileyin.

5.4.1
5.5.1

Tüm yakıt sistemini sistematik olarak
kontrol edin.

Otomatik koruma sebebi
ile hata sonucu motor stop
etmiştir.opsiyoneldir
- yağ basıncı düşük
- hava filtresi tıkalı
Yağ seviyesini kontrol ediniz
- hararet var
Hava filtresini kontrol ediniz
- alternatör arızalı
Soğutma sistemini kontrol ediniz
Hatz servise başvurunuz

Çalışma esnasında motor
duruyor.

Yakıt tankı boşalmış
olabilir
Yakıt ön filtresi veya yakıt
filtresi tıkanmış olabilir.
Fan kayışı kopmuş
olabilir.
Mekanik sorun olabilir.
Otomatik kontroller sebebi
ile hata sonucu motor stop
etmiştir

5.2.1
5.4.2
5.3.2

Yakıt ekleyin.

4.1.2

Filtreyi yenileyin.

5.4.1
5.5.1

V kayışını yenileyin.

6.2

HATZ servisine başvurun.
Otomatik koruma nedeni ile durmuş ise
durdurma hatasının bulunuz.
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Arıza
Motor gücü ve devri
düşük

Motor gücü ve devri
düşük, egzozdan siyah
duman çıkıyor

Motor çok ısınıyor, uyarı
lambası yanıyor

Sebebi
Yakıt temini yetersiz :
tankta yakıt olmayabilir
yakıt ön filtresi veya ana
yakıt filtresi tıkanmış
olabilir
yetersiz yakıt tankı
havalandırması
yakıt hattında kaçaklar
olabilir
gaz kolu istenilen
konumda sabit kalmıyor
olabilir

Çözüm

Kısım

yakıt ekleyin

4.1.2

filtreyi yenileyin

5.4.1
5.5.1

tankta havalandırma olup olmadığını
anlayın
bağlantı noktalarını kontrol edin
gaz kolunu sıkılaştırın.

Hava filtresi tıkalı olabilir. Hava filtresindeki kir seviyesini kontrol
edin, gerekirse filtreyi değiştirin.
Subap ayarlarını yapın.
Subap ayarları düzgün
değil
Hatz servise başvurunuz
Enjektörler doğru
çalışmıyor

5.4.2

Yağı biraz boşaltarak,yağ seviyesini
MAKS. seviyeye getirin.
Havalandırma yollarını temizleyin.
Tüm hava yönlendirici plakaların yerini
kontrol edin.

5.3.1

Motor yağ seviyesi çok
yüksek olabilir.
Yetersiz havalandırma :
Havalandırma hattında
kirin birikip tıkanma
yapması,
Kabinlerde hava
yönlendirici tabakaların
çıkartılmış olması veya
yanlış takılması
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5.4.3

5.3.2

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
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

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.

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.
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